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คํานํา

       คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มกีารดําเนนิการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ปของคณะ และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2565) ทศิทาง นโยบาย 

และแนวทางการพัฒนาการศกึษา พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ทศิทางและยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559) และจุดเนนของกลุมสถาบันอุดมศกึษา นโยบายการบริหารงานของสภามหาวทิยาลัย 

และทศิทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและกลุมจังหวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

       แผนปฏบิัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คอื สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ 

สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตริาชการ และผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนปฏบิัตริาชการ และรายละเอยีดของแผนปฏบิัติราชการ

จําแนกตามพันธกจิ และภาคผนวก 

       ในการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้นี้ บุคลากรในคณะไดมสีวนรวมในการดําเนนิการ โดยแจง

จําแนกตามพันธกจิ และภาคผนวก 

       ในการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้นี้ บุคลากรในคณะไดมสีวนรวมในการดําเนนิการ โดยแจง

ความประสงคในการปรับแผนดําเนินงาน ทัง้ในสวนของจํานวนงบประมาณ และโครงการที่ตองการจัดทําเพิ่มเตมิ เพ่ือใหการดําเนนิงานของคณะมคีวาม

คลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยสอดคลองกับพันธกจิของคณะ เปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผน ฝายวเิคราะหนโยบายและแผน ขอขอบคุณบคุลากร

ทุกทาน ที่ไดเสยีสละเวลา และใหความรวมมอืในการจัดทําแผนปฏบิัติราชการครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

คณะครุศาสตร

มหาวทิยาลัยนครพนม



บทสรุปผูบรหิาร

       คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  ไดรับการพจิารณาใหแยกออกจากคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม ตามการ

พจิารณา ของสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตัง้คณะครุศาสตรเปนสวน

งาน ภายในของมหาวทิยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตัง้คณะครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา  17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบรหิารสวนงานภายในของ

สถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตัง้สวนงานภายในของสภาบันอุดมศกึษา 

พ.ศ.2555 โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจงึมสีถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวทิยาลัยนครพนมนับแตนั้น 

       คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มกีารดําเนนิการจัดทําแผนแผนปฏบิัตริาชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให

สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ปของคณะ และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวทิยาลัย 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2565) ทศิทาง นโยบาย 

และแนวทางการพัฒนาการศกึษา พระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ทศิทางและยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559) และจุดเนนของกลุมสถาบันอุดมศกึษา นโยบายการบริหารงานของสภามหาวทิยาลัยและทศิทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555 – 2559) และจุดเนนของกลุมสถาบันอุดมศกึษา นโยบายการบริหารงานของสภามหาวทิยาลัยและทศิทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

และกลุมจังหวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

       แผนปฏบิัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คอื สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ 

สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏบิัตริาชการ และผลการวเิคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนปฏบิัตริาชการ และรายละเอยีดของแผนปฏบิัติราชการ

จําแนกตามพันธกจิ และภาคผนวก โดยโครงการแยกตามพันธกจิ จํานวน 5 พันธกิจ ประกอบดวย พันธกจิที่ 1 จํานวน 49 โครงการ พันธกจิที่ 2 จํานวน 

7 โครงการ พันธกจิที่ 3 จํานวน 13 โครงการ พันธกจิที่ 4 จํานวน 7 โครงการ และพันธกจิที่ 5 จํานวน 15 โครงการ รวมทัง้หมด 90 โครงการ

      



บทสรุปผูบรหิาร (ตอ)

             ในการจัดทําแผนปฏบิัตริาชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครัง้นี้ บุคลากรในคณะไดมสีวนรวมในการดําเนนิการ โดย

แจงความประสงคในการปรับแผนดําเนนิงาน ทัง้ในสวนของจํานวนงบประมาณ และโครงการที่ตองการจัดทําเพิ่มเตมิ เพื่อใหการดําเนนิงานของคณะมี

ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยสอดคลองกับพันธกจิของคณะ เปาประสงค ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ขอขอบคุณ

บุคลากรทุกทาน ที่ไดเสยีสละเวลา และใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏบิัติราชการครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

คณะครุศาสตร

มหาวทิยาลัยนครพนม
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ประวัตโิดยยอ

   คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม  ไดรับการพจิารณาใหแยกออกจากคณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม ตามการพจิารณา

ของสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สงิหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตัง้คณะครุศาสตรเปนสวนงาน

ภายในของมหาวทิยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวทิยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตัง้คณะครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัตมิหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตกิารบรหิารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศกึษา 

พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตัง้สวนงานภายในของสภาบันอุดมศกึษา พ.ศ.2555 โดยประกาศ

ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจงึมสีถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวทิยาลัยนครพนมนับแตนัน้

สวนท่ี  1

ขอมูลพื้นฐานของคณะ

วสิัยทัศน

    คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม เปนคณะช้ันนําในระดับอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลติบัณฑติและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษาใหมคีุณภาพ

ตามมาตรฐานวชิาชีพบนฐานการวจิัยและการบรกิารวชิาการที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา

ขอความอธบิายวสิัยทัศน

    1. คณะช้ันนําในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง หมายถงึ การเปนช้ันนําในกลุมประเทศ 6 ประเทศ คอื ไทย ลาว พมา กัมพูชา เวยีดนาม และจนีตอนใต

    2. บนฐานการวจิัย คอื มรีะบบการสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรผลติผลงานวจิัย

    3. นวัตกรรมทางการศกึษา คอื นวัตกรรมที่ไดรับจากการวจิัยและการจัดการเรยีนการสอน

    4. การบรกิารวชิาการ คอื การถายทอดองคความรูจากงานวจิัยและการจัดการเรยีนการสอนสูชุมชน
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พันธกจิ

    1. ผลติบัณฑติทางการศกึษาใหเปนผูมคีุณธรรม และจรรยาบรรณทางวชิาชีพและตรงตามความตองการของสังคม

    2. พัฒนาบุคลากรใหมศีักยภาพทางดานการผลติผลงานวจิัย  เพื่อสรางองคความรูทางการศกึษารวมถงึการถายทอดองคความรูสูสังคม

    3. ใหบรกิารวชิาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซยีน

    4. ทํานุบํารุง สงเสรมิ เผยแพร ศลิปะและวัฒนธรรมทองถิ่น

    5. บรหิารจัดการดวยหลักธรรมาภบิาล  และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศกึษา

เปาประสงค

    1. บัณฑติมคีุณธรรม  มคีุณลักษณะที่พงึประสงคตามมาตรฐานวชิาชีพครู และตรงตามความตองการของสังคม

    2. มแีหลงสรางองคความรู  และพัฒนาศักยภาพดานการวจิัย ที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศกึษา

    3. มกีารสงเสรมิและสรางเครอืขายการใหบรกิารวชิาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง    3. มกีารสงเสรมิและสรางเครอืขายการใหบรกิารวชิาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง

    4. มกีารสงเสรมิ สนับสนุนกจิกรรมศลิปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางอัตลักษณแกนักศกึษา

    5. มกีารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบรหิารการเงนิอยางมปีระสทิธภิาพ

เอกลักษณมหาวทิยาลัยนครพนม

    “เสรมิสรางความรูสูอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง”

 

อัตลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนม

    ระดับอุดมศกึษา

- มสีมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ (Competency)

- มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง (Communication)- มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง (Communication)

- เปนบัณฑติที่มคีวามรูความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง (Cultural Understanding)
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โครงสรางการบรหิารงานของคณะครุศาสตร

คณบดคีณะครุศาสตร

ฝายบริหารและแผนงาน

(รองคณบด)ี

ฝายวชิาการและบัณฑติศึกษา

(รองคณบด)ี

ฝายกจิการนักศึกษา วจิัยและประกันคุณภาพ

(รองคณบด)ี

คณะกรรมการประจําคณะ

สํานักงานคณบด ี(หัวหนา)  - สาขาวชิา

 - งานบัณฑติศึกษา

 - งานสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา

 - งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจําคณะ

สํานักงานคณบด ี(หัวหนา)  - สาขาวชิา

 - งานบัณฑติศึกษา

 - งานบริการวชิาการแกสังคม

 - งานทะเบียนและประมวลผล

 - งานหลักสูตรและวชิาการ

 - งานสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา

 - งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - งานประกันคุณภาพการศึกษา

 - งานกจิกรรมพเิศษ

 - งานชุมชนสัมพันธ

 - งานวจิัย

- งานบริหารความเสี่ยง

- งานบริหารท่ัวไป

 - งานบุคคล

 - งานวเิคราะหนโยบายและแผน

 - งานการเงนิ บัญชี และพัสดุ

 - งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

 - งานประชาสัมพันธ
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ลําดับ คณ/วทิยาลัย ระดับการศึกษา หลักสูตรเปดใหม (ตามแผน) ปที่จะ

เปด 

หลักสูตรเปดใหม (ทบทวนใหม) ปที่จะ

เปด 
1 คณะครุศาสตร ระดับอุดมศกึษา 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) 2557 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.)

 - สาขาวชิาภาษาไทย (ค.บ. 5 ป)  - สาขาวชิาคณติศาสตร (ค.บ. 5 ป) 2559

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 2558  - สาขาวชิาประถมศกึษา (ค.บ. 5 ป) 2560

สาขาวชิาวจิัยและพัฒนาการศกึษา 2. หลักสูตร ป.เอก

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา (ค.ด.) 2560

แผนขอเสนอเปดหลักสูตร มหาวทิยาลัยนครพนม

ขอมูลหลักสูตร ณ วันที่ 10 มถุินายน 2558
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สวนที่  2 

 

ความสอดคลองของแผน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ 
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วิสยัทัศน 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําในระดับอนุภมูภิาคลุมน้ําโขง ท่ีมุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมคุีณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 

บนฐานการวิจัยและการบรกิารวิชาการท่ีนําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

มิต ิ1 

ประสทิธผิล

ตามกล

ยุทธ 

มิต ิ2 

คุณภาพ

การ

ใหบริการ 

มิต ิ3 

ประสทิธ ิ

ภาพการ

ปฏิบัตงิาน 

มิต ิ4 

พัฒนา

องคกร 

บัณฑิตมีคณุลักษณะที่พงึประสงคตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความ

ตองการของสังคม 

 

ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจในคุณภาพ

ของบัณฑิต 

 

ผูใชบัณฑิตมีความพงึพอใจในคุณภาพ

ของบัณฑิต 

 

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

- สรางองคกรแหงการเรียนรู และ

สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม 

- พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ

บริหารจัดการ 

 

มีแหลงสรางและพัฒนา

ศักยภาพดานการวจัิย ที่

นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม

ทางการศกึษา 

 

คณะเปนแหลงรวบรวม

ผลงานดานการวจัิยทาง

การศกึษา และนวัตกรรม

ทางการศกึษา 

 

พัฒนาระบบการบรหิารจดัการ

งานวิจยัทางการศกึษา และ

พัฒนาอาจารยใหมีความรูดาน

การวิจัย และการสราง

นวัตกรรมทางการศึกษา 
 

- พัฒนาการจัดการความรู 

- พัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศ เพื่อการจัดการ 

 

มีการสงเสริมและสรางเครือขาย

การใหบริการวชิาการในชุมชน 

สังคม และประเทศในอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง 

 

สังคมและชุมชน รวมทัง้ประเทศ

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีความพงึ

พอใจตอการบริการวชิาการของ

คณะ 

 

พัฒนาระบบการบริการวชิาการ

และวชิาชีพที่ตอบสนองตอความ

ตองการของชุมชน สังคม 

 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูตาม

มาตรฐานวชิาชีพ เพื่อนําความรูไป

บริการแกชุมชน 

- พัฒนาการจัดการความรูดานการ

บริการวชิาการ 

 

มีการสงเสริม สนับสนุนกจิกรรม 

ดานศลิปะและวัฒนธรรม เพื่อสราง 

อัตลักษณแกนักศกึษา 

 

มีการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและการบริหาร

การเงนิอยางมีประสทิธภิาพ 

 

คณะไดรับการยอมรับจาก

ชุมชน และสังคมในการมีสวน

รวมทํากจิกรรมสงเสริมดาน

ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

พัฒนาระบบการสงเสริมกจิกรรม 

ดานศลิปะและวัฒนธรรม และ

การมีสวนรวมกบัชุมชน 

 

พัฒนาระบบการสงเสริมกจิกรรม 

ดานศลิปะและวัฒนธรรม 

 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมี

คุณภาพ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช

ในการบริหารจัดการองคกร 

 

- พัฒนาระบบการสื่อสาร

องคกร 

- พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการดานการเงนิ ใหมี

ประสทิธภิาพ  

 

คณะมีบุคลากรทีไ่ดรับการ

ยอมรับจากชุมชน และสังคม   

 

แผนท่ีกลยุทธ  (Strategy  Map) 

คณะครุศาสตร 
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ผลการวเิคราะหสภาพแวดลอม คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม (SWOT Analysis) 

ประจําปงบประมาณ 2559 

 

ปจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. ทรัพยากรมนุษย 1. บุคลากรมีความเสยีสละมุงม่ันและพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

2. อายุเฉลี่ยของบุคลากร ต่ํากวา 40 ป จงึมีความพรอมตอการ

ปรับตัวเพื่อการทํางาน 

3. มีบุคลากรที่เช่ียวชาญดานวทิยาการ 

4. มีการจดัการเรยีนการสอนโดยใชระบบ E-Learning 

5. บุคลากรมีความพรอมตอการสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน 

1. จํานวนบุคลากรมีจํากดั 

2. เงนิ 1. มีการกําหนดกลยุทธทางการเงนิที่ชัดเจน 1. งบประมาณมีจํานวนจํากดั 

3. เครื่องมือและอุปกรณ

ตาง ๆ 

- 1. เครื่องมืออุปกรณเพื่อการบรหิารจดัการและเพื่อการเรยีน

การสอนไมทันสมัย ชํารุดบอย 

2. อาคารสถานที่ไมเพียงพอตอการจัดการเรยีนการสอน 

3. สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการจดัการเรยีนการสอน 

4. อุปกรณในหองปฏิบัตกิารตาง ๆ ยังลาสมัย ทําใหใชงาน

ไดไมเต็มประสทิธภิาพ 

4. ทักษะทางการบรหิาร 1. มีความพรอมสําหรับการเปลีย่นแปลง 

2. มีความเขาใจในบรบิทของคณะและชุมชน 

3. มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน 

 

1. ไมมีความเปนมืออาชีพ 

2. ความไมเปนอิสระในการบรหิาร 

3. ระบบการบรหิารจดัการบนฐานขอมูลยังไมมีประสทิธภิาพ 
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ปจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. เศรษฐกจิ 1. เปนหนวยงานทีต่ัง้อยูบนประตูเศรษฐกจิอาเซียนและเขต

เศรษฐกจิพิเศษ 

1. เปนหนวยงานทีต่ั้งอยูในจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํา 

2. สังคม 1. มีเครอืขายการเช่ือมโยงระหวางคณะและชุมชนที่ชัดเจน 

2. เปนหนวยงานที่ตัง้อยูบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

และความมีเอกลกัษณในจังหวัด 

3. เปนหนวยงานที่ใกลทางผานของประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว 

เวยีดนาม เพื่อเขาสูประเทศไทย 

1. เปนหนวยงานทีต่ัง้ใหม ยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

2. บุคลากรมีทกัษะทางภาษาอาเซียนต่ํา 

3. การเมือง 1. เปนหนวยงานทีต่ัง้อยูในสังคมการเมืองที่มีความขัดแยงทาง

การเมืองนอยมาก 

2. นักการเมืองที่อยูในทองถิ่นใหการสนับสนนุการดําเนนิงาน

ของมหาวทิยาลัยเปนอยางสูง 

1. นโยบายทางการเมืองที่มีตอการศกึษาไมแนนอน 

 

 

4. วทิยาการ 1. เปนหนวยงานที่มีโอกาสไดรับวทิยาการใหมเชนเดยีวกับ

มหาวทิยาลัยอ่ืน 

1. งบประมาณเพื่อดําเนนิการเปดรับวทิยาการใหมมีจํากัด 
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การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม

วิสัยทัศน        คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

บนฐานการวิจัยและการบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

พันธกิจ
คณะฯ

1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให
เปนผูมีคุณธรรมและ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตาม
ความตองการของสังคม

2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ
ทางดานการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือ
สรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถงึถายทอดองคความรูสูสังคม

3. ใหบริการวิชาการแกชมุชน
ทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน

4. ทํานุบํารุงสงเสริม เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิน่

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
และ ตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

พันธกิจที่ 3 พันธกิจที่ 5   

กลยุทธ
คณะฯ

พันธกิจท่ี 1 

กลยุทธท่ี 1:ผลิตบัณฑิตที่มีความรู  คูคุณธรรม 

มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความตองการ

ของชุมชน สังคมและมีศักยภาพ ในการแขงขันในระดับ

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

กลยุทธท่ี 2 : เสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย

นครพนม

กลยุทธท่ี 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย 

ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแกผูเรียน 

กลยุทธท่ี 4 :  เสริมสรางเอกลักษณ อัตลักษณและเตรียม

ความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน

พันธกิจท่ี 2  

กลยุทธท่ี 1: สรางและ

พัฒนาศักยภาพดานการ

วิจัยแกอาจารยและ

นักวิจัย

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนา

ระบบและกลไกการ

ตีพิมพ เผยแพรและการ

จัดการความรูงานวิจัย

พันธกิจที่ 3 

กลยุทธที่ 1:พัฒนาระบบและ

กลไกการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการ  

กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและสราง

เครือขายการใหบริการวิชาการ    

ในชุมชน  สังคม  ประเทศและ

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

กลยุทธที่ 3 :  บริการวิชาการ 

และบูรณาการกับการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สังคม

พันธกิจที่ 4 

กลยุทธที่ 1 : สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดาน

ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางอัตลักษณ

นักศึกษา 

กลยุทธที่ 2 :  อนุรักษ สืบทอด เผยแพร และ

สงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

กลยุทธที่ 3 : ปลูกจิตสํานึก ความรัก ความ

ผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเปน

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

นครพนม 

พันธกิจที่ 5   

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา

กลยุทธที่ 3 :  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อมุง

ผลสัมฤทธ์ิ

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

กลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

แผนงานและ
ตัวบงช้ีกลยุทธ

พันธกจิที่ 1  จํานวน 8 แผนงาน
15 ตัวบงชี้

พันธกจิที่ 2  จํานวน 3 
แผนงาน 5 ตัวบงชี้

พันธกจิที่ 3 จาํนวน 3
แผนงาน  8 ตัวบงชี้

พันธกจิที่ 4 จาํนวน 4 
แผนงาน 5 ตัวบงชี้

พันธกจิที่ 5 จาํนวน 9 แผนงาน 
12 ตัวบงชี้

 

โครงการหลัก จํานวน  46 โครงการหลัก จํานวน 7 โครงการหลัก จํานวน 13 โครงการหลัก จํานวน 7 โครงการหลัก จํานวน 15 โครงการหลัก

ตัวบงช้ีกลยุทธ

ตัวบงช้ี
แผนปฏิบัติ

จํานวน 15 ตัวบงชี้ จํานวน 5 ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ จํานวน 14 ตัวบงชี้

15 ตัวบงชี้ แผนงาน 5 ตัวบงชี้ แผนงาน  8 ตัวบงชี้ แผนงาน 5 ตัวบงชี้ 12 ตัวบงชี้
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ตารางวิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนมกับ กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) /  

แผนพัฒนาการศกึษาระดับอุดมศกึษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) / 

พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนม  

 

     ระดับอุดมศกึษา 

นโยบายกรอบแผน

อุดมศกึษา ระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา

ระดับ 

อุดมศกึษาฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ.2548 

นโยบายสภา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ 

คณะครุศาสตร 

  1. รอยตอกับการศกึษาระดับอื่น 

โดยมุงเนนปรับปรุงทบทวน

กระบวนการผลิตครู สนับสนุน

การศกึษาขัน้พื้นฐานอยางเต็มความ

สามรถ สงเสรมิการสรางโรงเรยีน

เฉพาะหรอืหองเรยีนเฉพาะใน

โรงเรยีนท่ัวไป สงเสรมิการศกึษาของ

ผูมคีวามสามารถ ระบบการเรยีน

ลวงหนา การเปนพี่เล้ียงในการทํา

โครงงาน ผูจบอาชวีะเขาศกึษาตอ

ดวยความยืดหยุน CREDIT BANK 

และการเรยีนรูตลอดชวีิต 

  2. การแกไขปญหาอุดมศกึษาใน

ปจจุบันปญหาหลักคอื การไรทิศทาง 

ความซํ้าซอน การขาดคุณธรรม  

ขาดประสิทธิภาพ แนวทางการแกไข

ปญหาโดย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เปล่ียนระบบ

การนําองคกรใหขับเคล่ือน

อุดมศกึษาแบบองครวม  

(L = Leader of Change 

Management for Quality 

Education (All for Quality 

Education and Quality 

Education for All)) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา

อาจารยใหเปนมอือาชพี และ

พัฒนาผูเชี่ยวชาญมอือาชพีให

เปนอาจารย (E = Educator 

Professional) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับ

คุณภาพบัณฑิตอยางกาว

กระโดด (G = Graduated with 

Quality and Social 

มาตรา 7  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามมาตรา 6 ให

กําหนดภาระหนาท่ีของ

มหาวทิยาลัยดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ผลิตบัณฑิตใหมคีวามรู

ความสามารถทางวชิาการและ

ทักษะในวชิาชพี รูจักคดิอยางมี

เหตุผล มคีุณธรรม จรยิธรรม 

และมคีวามใฝเรยีนรู 

ขอ 2. จัดการศกึษาทางดาน

วชิาชพีท้ังระดับตํ่ากวาปรญิญา

ตรแีละระดับปรญิญาตรี 

ขอ 8. จัดการศกึษา โดยเนน

ประชาชนในภูมภิาคท่ีต้ังของ

มหาวิทยาลัยและประเทศ

ใกลเคยีงเปนสําคัญ 

 

ขอ 1. มหาวทิยาลัยควรปรับ

ระบบบรหิารองคกร ใหเอื้อตอ

การพัฒนาการศกึษาท้ังระดับ 

อุดมศกึษาและระดับ

อาชวีศกึษา 

ขอ 2. มหาวทิยาลัยควร

กําหนดแผนการเปดคณะใหม

และหนวยงานอื่นๆ ในระหวาง

ปงบประมาณ พ.ศ.2555-

2559 

ขอ 4. มหาวทิยาลัยควร

พัฒนา infrastructure ดาน

เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการ

เรยีนการสอนและการบรหิาร 

เชน หองเรยีนระดับปญญา 

Wireless University เปนตน 

 

ปรัชญา : พัฒนาความรู คู

คุณธรรม สัมพันธอนุภูมภิาคลุม

นํ้าโขง 

 

มหาวิทยาลัยนครพนม เปน

มหาวิทยาลัยกลุม ข สถาบันท่ี

เนนระดับปรญิญาตร ีหมายถึง 

สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

ระดับปรญิญาตร ี 

 

กลยุทธท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรูคูคุณธรรม มมีาตรฐาน

ทางวชิาการและวชิาชพีตรงตาม

ความตองการของชุมชนสังคม

และศักยภาพในการแขงขันใน

ระดับอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

 

ปรัชญา : จรยิธรรม  นําปญญา  

สรางคุณคาความเปนคน 

  

 

คณะครุศาสตร เปนมหาวิทยาลัย

กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปรญิญา

ตรี หมายถึง สถาบันท่ีเนนการผลิต

บัณฑิตระดับปรญิญาตร ี 

 

 

กลยุทธท่ี 1 : ผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู 

คูคุณธรรม มมีาตรฐานทางวชิาการ

และวชิาชพีตรงตามความตองการของ

ชุมชนสังคมและศักยภาพในการแขงขัน

ในระดับอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 
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     ระดับอุดมศกึษา 

นโยบายกรอบแผน

อุดมศกึษา ระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา

ระดับ 

อุดมศกึษาฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ.2548 

นโยบายสภา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ 

คณะครุศาสตร 

    - สรางกลไกการกํากับเพื่อลดเลิก

หลักสูตรท่ีไมเปนท่ีตองการ ลดเลิก

คณะและสถาบันท่ีมปีญหาคุณภาพ

อยางรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบ 

และศูนยขอมูลสถิติ 

    - ปรับปรุงกลไกการประเมนิ

คุณภาพมาตรฐานการศกึษา นําผล

การประเมินมาใชประโยชน ระบบ

การรับรองวทิยฐานะ 

    - จัดสถาบันอุดมศกึษาเปน 4 

กลุม คอื 

     1) กลุมวทิยาลัยชุมชน  

     2) กลุมมหาวทิยาลัย 4 ป 

     3) กลุมมหาวทิยาลัยเฉพาะทาง

และสมบูรณแบบ 

     4) กลุมมหาวิทยาลัยวจิัยและ

บัณฑิตศกึษา 

 

 

 

 

 

Responsibility) โดยมี 

ประเด็นท่ี 1 เปล่ียนระบบการ

นําองคกรใหขับเคล่ือน

อุดมศกึษาแบบองครวม  

(L : Leader of the future) 

ประเด็นท่ี 2 สรางเอกภาพ

และคุณภาพของขอมูลสถิติ

อุดมศกึษาโดยศูนยสารสนเทศ

อุดมศกึษาแหงชาติ (I : 

Information Based) 

ประเด็นท่ี 3 เปล่ียนกระบวน

ทัศนดานการศกึษาโดยให

ความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบการรับนักศกึษาเพื่อเปด

โอกาสการเรยีนรูตามศักยภาพ

ของผูเรยีนในทุกวัย (E : 

Freedom Learner Choice) 

ประเด็นท่ี 5 ยกระดับคุณภาพ

บัณฑิตอยางกาวกระโดด (L : 

Learner Quality improvement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 6.  มหาวทิยาลัยควรมกีาร

กําหนดโครงการการสอน

ภาษาไทย เพื่อเตรยีมความ

พรอมสําหรับนักศกึษา

ตางประเทศ กอนเขาสูการ

เรยีนการสอนระบบปกติของ

มหาวทิยาลัยนครพนม และ

มหาวทิยาลัยตางๆ ในประเทศ

ไทยท้ังระดับอุดมศกึษาและ

ระดับอาชวีศกึษา 

ขอ 9. แตละคณะกําหนด

แผนการพัฒนาหลักสูตร  

ท่ีจะเปดสอนหลักสูตรใหมใน

ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.

255-2559 รวมท้ังจํานวนการ

รับนักศกึษาทุกหลักสูตร  

ท้ังหลักสูตรเกาและหลักสูตร

ใหมท่ีกําหนด เพื่อขยายโอกาส

ทางการศกึษา และตอบสนอง

ความตองการของชุมชน

ทองถ่ิน และอนุภูมภิาค 

ลุมนํ้าโขง 

กลยุทธท่ี 2 : เสรมิสราง

ภาพลักษณมหาวิทยาลัย  

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา คณาจารย ระบบการ

เรยีนการสอน และการกระจาย

โอกาสแกผูเรยีน 

กลยุทธท่ี 4 : เสรมิสราง

เอกลักษณ อัตลักษณและเตรยีม

ความพรอมของนักศกึษาในการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 2 : เสรมิสรางภาพลักษณ

มหาวทิยาลัย  

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา คณาจารย ระบบการ

เรยีนการสอน และการกระจายโอกาส

แกผูเรยีน 

กลยุทธท่ี 4 : เสรมิสรางเอกลักษณ 

อัตลักษณและเตรยีมความพรอมของ

นักศกึษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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  4. บทบาทของมหาวทิยาลัยในการ

พัฒนาขดีความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ โดยการเชื่อมตอกับภาค

การผลิตสรางความรู และนวัตกรรม 

พัฒนาระบบการประเมนิ “การวจิัย” 

เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และวาง

ตําแหนงของมหาวทิยาลัยเสรมิศูนย

แหงความเปนเลิศ ใหมกีารทํางาน

รวมกันระหวางมหาวทิยาลัย กลุม

มหาวทิยาลัย ภาคอุตสาหกรรม  

ภาคสังคม และชุมชน ผลักดันใหเกิด 

“ระบบวจิัยแหงชาติ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เปล่ียนระบบ

การนําองคกรใหขับเคล่ือน

อุดมศกึษาแบบองครวม  

(L = Leader of Change 

Management for Quality 

Education (All for Quality 

Education and Quality 

Education for All)) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนา

อาจารยใหเปนมอือาชพี และ

พัฒนาผูเชี่ยวชาญมอือาชพีให

เปนอาจารย (E = Educator 

Professional) 

ประเด็นท่ี 6 นําประเทศพน

วกิฤติและชี้นําการพัฒนาดาน

งานวจิัยเชงิสรางสรรค 

(O : Outcome Creative 

Research) 

 

 

 

 

ขอ 3. สรางหรอืพัฒนาองค

ความรูอยางตอเน่ือง และนํา

ความรูน้ันไปใชเพื่อประโยชนใน

การพัฒนาประเทศและภูมภิาค

ใกลเคยีง โดยเนนการวจิัย การ

ประยุกตและการบูรณาการ 

ภูมปิญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให

เขมแข็ง มสัีนติสุขและย่ังยืน 

ขอ 4. สงเสรมิ ประยุกต และ

พัฒนาวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 8. มหาวทิยาลัยควรเรงรัด

และพัฒนากระบวนการจัดทํา

งานวจิัย ท่ีมคีุณภาพและเปน

ประโยชนตอการเรยีนการสอน

และชุมชน พรอมท้ังสงเสรมิ

การตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัย

ในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 : สรางและพัฒนา

ศักยภาพดานการวจิัยแกอาจารย

และนักวจิัย 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาเครอืขาย

ความรวมมอืการวจิัยกับ

หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ

เอกชน ท้ังในประเทศ และ

ประเทศในอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาระบบและ

กลไกการตีพมิพ เผยแพรและ

การจัดการความรูงานวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 : สรางและพัฒนา

ศักยภาพดานการวจิัยแกอาจารย 

และนักวจิัยประเทศในอนุภูมภิาค 

ลุมนํ้าโขง 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาระบบและกลไก

การตีพมิพ เผยแพรและการจัดการ

ความรูงานวจิัย 
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  7. เครอืขายอุดมศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นท่ี 7 บรกิารวชิาการ

เพื่อพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

(N : National Sustainable 

development) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 5. ใหบรกิารทางวชิาการ 

และวชิาชพี ถายทอดความรูและ

เทคโนโลยีท่ีเปนประโยชน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการผลิตและ

บรกิารชุมชน สังคม และประเทศ 

ตลอดการชี้นําทางเลือกท่ีดีแก

ชุมชนและสังคม 

ขอ 7. สงเสรมิและพัฒนา

เครอืขายความรวมมอืทาง

การศกึษา การวจิัย และการ

บรกิารกับสถาบันและหนวยงาน

อื่น ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

ขอ 9. รวมพัฒนาทองถ่ิน 

ดําเนินการจัดการศกึษาและ

ฝกอบรมท่ีตอบสนองความ

ตองการและเสรมิสรางองค

ความรูของชุมชนใหเขมแข็ง เชดิชู

ภูมปิญญาของทองถ่ิน 

สรางสรรคศลิปวทิยาเพื่อความ

เจรญิกาวหนาอยางมั่นคงและ

ย่ังยืนของปวงชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาระบบ 

และกลไกการบรหิารจัดการงาน

บริการวชิาการ 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาศูนยบรกิาร

วชิาการเพื่อสงเสรมิเอกลักษณ

ของสถาบัน 

กลยุทธท่ี 3 : สงเสรมิและสราง

เครอืขายการใหบรกิารวชิาการ

ในชุมชนสังคมประเทศและอนุ

ภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

กลยุทธท่ี 4 : บรกิารวชิาการ 

และบูรณาการกับการเรยีนการ

สอนหรอืการวจิัย เสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาระบบและกลไก

การบรหิารจัดการงานบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท่ี 2 : สงเสรมิและสราง

เครอืขายการใหบรกิารวชิาการใน

ชุมชนสังคมประเทศและอนุภูมภิาค 

ลุมนํ้าโขง 

กลยุทธท่ี 3 : บรกิารวชิาการ และ

บูรณาการกับการเรยีนการสอนหรอื

การวจิัย เสรมิสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สังคม 
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  3. ธรรมาภบิาลและการบรหิาร

จัดการอุดมศกึษา มุงเนนให

ความสําคัญกับ “สภามหาวทิยาลัย” 

จัดต้ังองคกรกลไกการพัฒนาผูกํากับ

นโยบายและผูบรหิารในลักษณะ 

Institute of directors (IOD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปฏริูปการ

บรหิารการเงินอุดมศกึษา เพื่อ

ขับเคล่ือนสถาบันอุดมศกึษาสู

ความเปนเลิศ (S = Satang 

Utilization) 

 

 

ขอ 6. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

สงเสรมิและสนับสนุนการกีฬา

และนันทนาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 10. จัดใหชุมชนมสีวนรวมใน

การจัดการ การบํารุงรักษา และ

การใชประโยชนจากทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

สมดุลและย่ังยืน เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกชุมชน และให

ชุมชนมสีวนรวมในการกําหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 1. มหาวทิยาลัยควรปรับ

ระบบบรหิารองคกร ใหเอื้อตอ

การพัฒนาการศกึษาท้ัง

ระดับอุดมศกึษาและระดับ

อาชวีศกึษา 

 

กลยุทธท่ี 1 : สงเสรมิ สนับสนุน

กิจกรรมดานศลิปะ วัฒนธรรม

เพื่อเสรมิสรางอัตลักษณ

นักศกึษา 

กลยุทธท่ี 2 : อนุรักษ สืบทอด 

เผยแพร และสงเสรมิการ

ดําเนินงานดานศาสนา ศลิปะ 

วัฒนธรรมบนพื้นฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 3 : ปลูกจติสํานึก 

ความรัก ความผูกพัน และความ

ภาคภูมใิจในความเปนนักศกึษา

และบุคลากรของมหาวทิยาลัย

นครพนม  

 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาระบบการ

บรหิารทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 : เรงรัดการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

รองรับการบรหิารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 1 : สงเสรมิ สนับสนุน

กิจกรรมดานศลิปะ วัฒนธรรมเพื่อ

เสรมิสรางอัตลักษณนักศกึษา 

กลยุทธท่ี 2 : อนุรักษ สืบทอด 

เผยแพร และสงเสรมิการดําเนินงาน

ดานศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมบน

พื้นฐานความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 

กลยุทธท่ี 3 : ปลูกจติสํานึก ความรัก 

ความผูกพัน และความภาคภูมใิจใน

ความเปนนักศกึษาและบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยนครพนม  

 

 

 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาระบบการบรหิาร

ทรัพยากรใหมปีระสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย

เพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ 
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  5. การเงินอุดมศกึษามุงเนนการ

ปรับปรุงระบบการจัดสรร

งบประมาณ โดยยังคง Supply Side 

Financing Performance Based และ

สอดคลองเปาหมายการพัฒนา

ประเทศ ยังคงกองทุน กยศ. ตาม

ความจําเปน เพิ่มกองทุนประเภท 

Contribution Scheme จัดต้ังกองทุน

พัฒนาอุดมศกึษาพัฒนาอาจารย การ

วจิัย รวมมอืภาคการผลิตจัดต้ัง 

Buffer Organization ใหอสิระในการ

บรหิารการเงินแกมหาวิทยาลัย 

  6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา 

โดยการปรับระบบการพัฒนา

อาจารยใหมคีวามหลากหลาย 

ประเด็นท่ี 4 พัฒนาอาจารย

ใหเปนมอือาชพี (Education 

Professionalism) 

ประเด็นท่ี 8 สรางความ

เชื่อมั่นในคุณภาพของ

สถาบันอุดมศกึษา 

(G : Generate quality trust) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและบรหิารจัดการ 

 

ขอ 5. มหาวทิยาลัยควร

พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย

นครพนม เพื่อการบริหารงาน 

ท่ีมปีระสิทธิภาพตามหลัก  

ธรรมาภบิาล 

ขอ 7. ผูบรหิารระดับสูง

ดําเนินการจัดหาทรัพยากร

และแหลงทุนตางๆ เพื่อเรงรัด

การพัฒนาบุคลากรท้ัง

ระดับอุดมศกึษาและระดับ

อาชวีศกึษา 

ขอ 10. การกําหนดตัวบงชี้ของ

แผนกลยุทธ ตองใหครอบคลุม

พันธกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศกึษา และกําหนด

เปาหมายของตัวบงชี้ให

สามารถวัดไดชัดเจน 

 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

กลยุทธท่ี 4 : พัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธท่ี 5 : พัฒนาระบบ

บรหิารความเส่ียง 

กลยุทธท่ี 6 : พัฒนาระบบการ

บรหิารการเงินและงบประมาณ

อยางมปีระสิทธิภาพ 

 

 

กลยุทธท่ี 4 : พัฒนาระบบบรหิาร

ความเส่ียง 

กลยุทธท่ี 5 : พัฒนาระบบการบรหิาร

การเงินและงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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     ระดับอุดมศกึษา 

นโยบายกรอบแผน

อุดมศกึษา ระยะยาว 15 ป 

ฉบับที่ 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศกึษา

ระดับ 

อุดมศกึษาฉบับที่ 11 

(พ.ศ.2555-2559) 

พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ.2548 

นโยบายสภา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ 

คณะครุศาสตร 

ขอ 11. การจัดทําแผนกลยุทธ

ตองใหบุคลากรของ

มหาวทิยาลัยทุกภาคสวนมี

สวนรวมดวย และเมื่อไดรับ

การเห็นชอบจากสภา

มหาวทิยาลัยแลว ใหเผยแพร

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย

ท้ังระดับอุดมศกึษาและระดับ

อาชวีศกึษา ใหบุคลากรได 

รับทราบและถือปฏบัิติตอไป 
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สวนที่  3 

 

รายละเอยีดแผนปฏบิัติราชการ 
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1.  รายรับ (ไมรวมงบบุคลากร : เงนิเดอืนและคาจางประจํา)

1.1  เงนิงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

      1.1.1 งบดําเนนิงาน 4,598,444                           บาท

      1.1.2 งบเงนิอุดหนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 148,680                              บาท

      1.1.3 งบเงนิอุดหนุนบริการวชิาการ 196,368                              บาท

      1.1.4 งบเงนิอุดหนุนงานวจิัย 428,080                             บาท

เงนิงบประมาณแผนดนิ รวม 5,371,572                          บาท

1.2  เงนิรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 26,896,987                         บาท

1.3 การขอใชเงนิคงคลัง ประจําป 2559 11,073,608                         บาท

เงนิรายได รวม 37,970,595                        บาท

รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 43,342,167                         บาท

2. รายจายแยกตามพันธกจิ (รวมงบบุคลากร : เงนิเดอืนและคาจางประจํา)

แหลงเงนิ จัดสรร + เงนิอุดหนุน เงนิรายได รวม รอยละ หมายเหตุ

พันธกจิ ปงบประมาณ 2559 (บาท) (บาท) (บาท) (%)

เดมิ ใหม

1. พันธกจิท่ี 1 46 49 4,553,624                           34,626,354         39,179,978     90.40        

2. พันธกจิท่ี 2 6 6 428,080                             737,182              1,165,262       2.69          

3. พันธกจิท่ี 3 13 13 196,368                              448,000             644,368         1.49           

4. พันธกจิท่ี 4 7 7 148,680                              290,625             439,305         1.01           

5. พันธกจิท่ี 5 15 15 44,820                               1,868,436           1,913,256       4.41           

 รวม 87 90 5,371,572                          37,970,596        43,342,167    100.00      

หมายเหตุ    

  1) งบบุคลากรเงนิรายได 7,925,365                           บาท คดิเปนรอยละ 18.29        

  2) งบบุคลากรขอใชเงนิคงคลัง 2,013,898                            บาท คดิเปนรอยละ 4.65          

แผนการจัดสรรงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับแผนกลางป)
คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

จํานวนโครงการ/กจิกรรม
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งบประมาณแผนดนิ ทั้งหมด 5,371,572 บาท (หาลานสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหารอยเจ็ดสบิสองบาทถวน)

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศกึษา 100% 4,794,812 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันแปดรอยสบิสองบาทถวน)

โดยแบงเปน  2 ผลผลติ คอื

1). ผลผลติ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  39% 2,120,108         บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งรอยแปดบาทถวน)

2). ผลผลติผูสําเร็จการศึกษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 56% 2,478,336        บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยสามสบิหกบาทถวน)

3). ผลผลติผลงานการใหบริการวชิาการ 5% 196,368            บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยหกสบิแปดบาทถวน)

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ  แตละผลผลติ ดังนี้

1). ผลผลติ ผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร  (หมวดงบดําเนนิงาน)

 งบประมาณ 2,120,108         บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งรอยแปดบาทถวน)

งบที่ไดรับจัดสรร

ทั้งสิ้น ป 2559

 100 %

1.1  (1)  โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาเชาบานใหขาราชการ 2 ราย)  150,000           

1.1  (2)  โครงการบริหารจัดการคณะฯ คาสาธารณูปโภค  (งบไดมา) 461,700            

1.1  (3)  โครงการบริหารจัดการคณะฯ  คาสาธารณูปโภค (ภายในคณะฯ) 180,000           

1.1 (4)  โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสมทบประกันสังคม 8 ราย พนง.ราชการ) 72,000              

1.1 (5)  โครงการบรหิารจัดการคณะฯ (คาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี พนง.ราชการ 5 ราย) 70,000             

1.1 (6)  โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบดําเนนิงาน) 41,168              

1.2  โครงการจัดทํารายงานประจําป 2558 23,340             

1.3 โครงการปรับแผนกลางป ประจําปงบประมาณ 2559 6,600               

1.4  คาใชจายในงานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร 1,115,300         

จัดสรร ครั้งที่ 1  

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

*************************************************************************************

 หมวดงบดําเนนิงาน

จัดสรร

หมายเหตุงวดที่ 1
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จัดสรร ครั้งที่ 1  

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

1.4.2  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 164,100             

1.4.2(1) โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาปฐมวัย 100,000            

1.4.2(2) โครงการคายอาสาเชื่อมความสัมพันธพี่สูนอง 30,000             

1.4.2(3) โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานนทิานหุนในโรงเรียนฯ 30,000             

1.4.2(4) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการเรียนการสอนฯ 4,100                

1.4.4  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 169,200            

1.4.4 (1) โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 50,000             

1.4.4 (2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 15,000              

1.4.4 (3) โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาภาษาอังกฤษ 104,200            

1.4.5  สาขาวชิาคอมพวิเตอร 145,500            

1.4.5(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กจิกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาฯ 70,000             

1.4.5(2) โครงการบริหารจัดการสาขาวชิาคอมพวิเตอร 75,500             

1.4.6   สาขาวชิาสังคมศึกษา 132,000            

1.4.6(1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา 132,000            

1.4.7   สาขาวชิาวทิยาศาสตร 159,600            

1.4.7(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร 154,700            

1.4.7(2) โครงการบริหารจัดการภายในสาขาวชิาวทิยาศาสตร 4,900               

1.4.9  สาขาวชิาภาษาไทย 45,900             

1.4.9 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวชิาภาษาไทย 20,000             

1.4.9 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาภาษาไทย 25,900             

1.4.10 โครงการกจิกรรมเสริมความเปนครู 299,000            

รวมงบผลติผูสําเร็จการศกึษาดานสังคมศาสตร 2,120,108         
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จัดสรร ครั้งที่ 1  

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

2). ผลผลติผูสําเร็จการศกึษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี (หมวดงบดําเนนิงาน)

 งบประมาณ 2,478,336        บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยสามสบิหกบาทถวน)

งบที่ไดรับจัดสรร

ทั้งส้ิน ป 2559

 100 %

2.1  (1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ  คาสาธารณูปโภค (งบไดมา) 279,300           

2.1. (2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ  คาสาธารณูปโภค (ภายในคณะฯ) 1,248,000         

2.1. (3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ  (คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร) 216,000           

2.1. (4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ  (คาน้ํามันเชื้อเพลงิ) 180,000           

2.1. (6) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบดําเนนิงาน สนับสนุนคณะฯ) 291,156            

2.2  โครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวกิฤตและฉุกเฉนิ 14,880              

132,000            

9,000               

48,000             

2.7  โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา 60,000             

2,478,336        

2.6  โครงการพัฒนานักศึกษา

รวมงบผลติผูสําเร็จการศกึษาดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.4  โครงการใหความรูเกี่ยวกับระบบงานทะเบียนและประมวลผลกับนักศึกษา

หมวดงบดําเนนิงาน

จัดสรร

หมายเหตุงวดที่ 1

2.3  โครงการพธีีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
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จัดสรร ครั้งที่ 1  

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

3). ผลผลติผลงานการใหบรกิารวชิาการ (หมวดงบอุดหนุน)

 งบประมาณ 196,368           บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยหกสบิแปดบาทถวน)

งบที่ไดรับจัดสรร

ทั้งส้ิน ป 2559

 100 %

3.1  ผลงานการใหบริการวชิาการ 196,368            

3.1 (1) โครงการบริหารจัดการงานบริการวชิาการ 16,368             

3.1 (3) โครงการ One Teacher One Product (OTOP) 30,000             

3.1 (4) โครงการ Com Care คร้ังท่ี 5 30,000             

3.1 (5) โครงการบรกิารวชิาการการอบรมเชงิปฏบัิติการการจัดการเรยีนรูโดยใชวจัิยเปนฐาน 30,000             

3.1 (6) โครงการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 30,000             

3.1 (9) โครงการบริการวชิาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน 30,000             

3.1 (10) โครงการกจิกรรมคายอาสาวชิาการพี่สอนนอง 30,000             

196,368            รวมงบผลผลติผลงานการใหบรกิารวชิาการ

 หมวดงบอุดหนุน

จัดสรร

หมายเหตุงวดที่ 1
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จัดสรร ครั้งที่ 1  

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

แผนงานอนุรักษ สงเสรมิและพัฒนาศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 100% 148,680 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกรอยแปดสบิบาทถวน)

โดยแบงเปน  1 ผลผลติ คอื

4). ผลผลติการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 100% 148,680            บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกรอยแปดสบิบาทถวน)

งบที่ไดรับจัดสรร

ทั้งส้ิน ป 2559

 100 %

4.1  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 148,680            

4.1 (1)  โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณไีทย 22,680             

4.1 (2)  โครงการปราชญทองถิ่น ศิลปนพื้นบาน และการอนุรักษภูมปิญญาทองถิ่น 30,000             

4.1 (3)  โครงการสบืสานตํานานพระธาตุพนม 36,000             

4.1 (4)  โครงการสบืสานงานนาฏศิลป (ปรับปรุงชุดการแสดง) 60,000             

148,680            รวมงบผลผลติการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

 หมวดงบอุดหนุน

จัดสรร

หมายเหตุงวดที่ 1
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จัดสรร ครั้งที่ 1  

การจัดสรรงบประมาณแผนดนิ ปงบประมาณ 2559

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

แผนงานสงเสรมิและสนับสนุนการวจัิย 100% 428,080 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดสบิบาทถวน)

โดยแบงเปน  1 ผลผลติ คอื

5) ผลผลติผลงานวจิัยเพื่อสรางองคความรู 100% 428,080           บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดสบิบาทถวน)

งบที่ไดรับจัดสรร

ทั้งส้ิน ป 2559

 100 %

5.1  ผลผลติผลงานวจิัยเพื่อสรางองคความรู 428,080           

54.1 (1)  แผนงานศึกษามรดกภูมปิญญาดานวัฒนธรรมการทอผามัดหมี่บนความ 428,080           

หลากหลายของกลุมชาตพิันธุในแองสกลนคร

428,080           

หมายเหตุ  ใชยอดงบประมาณแผนดนิจากใบจัดสรรงบสํานักงานอธกิารบด ี ในการจัดสรร ครั้งที่ 1

รวมงบผลผลติผลงานวจัิยเพื่อสรางองคความรู

 หมวดงบอุดหนุน

จัดสรร

หมายเหตุงวดที่ 1
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-1

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24,154,517           

งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

 -

7,855,183           12,750,509                    1,500,000           525,018             -                       448,000              -                   23,078,710           
2.1  ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ -                      -                                -                      -                    -                       448,000              -                   448,000                
 2.1.1  พันธกิจท่ี 3  -                      -                                -                      -                    -                       448,000              -                   448,000                
2.1.1.(2)  โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการวิจัย 180,000              180,000                
2.1.1.(4)  โครงการสรางเครือขายแมสอนลูกฯ 30,000                30,000                  
2.1.1. (5)  โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 100,000              100,000                
2.1.1.(6)  โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 48,000                48,000                  
2.1.1.(7)  โครงการคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรฯ 30,000                30,000                  
2.1.1.(8)  โครงการคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร 30,000                30,000                  
2.1.1.(9)  โครงการคายวิชาการภาษาไทย 30,000                30,000                  
2.2   ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 7,855,183           12,750,509                    1,500,000           525,018             -                       -                      -                   22,630,710           
2.2.1 พันธกิจท่ี 5 7,855,183           9,028,212                      1,500,000           525,018             -                       -                      -                   18,908,413           
2.2.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ดําเนินงาน) สาธารณูปโภค,ลงทุน) 3,000,906                      1,500,000           525,018             5,025,924             
 - งานการเงิน 18,000                           18,000                  
 - งานพัสดุ 18,000                           18,000                  

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
1.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
 - โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-1

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24,154,517           

งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

 - งานธุรการ 18,000                           18,000                  
 -  งานยานพาหนะ 18,000                           18,000                  
 -  งานบุคลากร  18,000                           18,000                  
 -  งานคอมพิวเตอร 18,000                           18,000                  
 - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 18,000                           18,000                  
 -  งานประกันคุณภาพ 18,000                           18,000                  
 -  งานพัฒนานักศึกษา 18,000                           18,000                  
 - งานซอมบํารุง 18,000                           18,000                  
 -  งานอาคารสถานที่ 18,000                           18,000                  
 -  งานโสตทัศนูปกรณ 18,000                           18,000                  
 -  งานทะเบียน 18,000                           18,000                  
  -  งานวิชาการ 18,000                           18,000                  
    2.2.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คานํ้ามันเชื้อเพลิง) 180,000                         180,000                
    2.2.1.1(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน คาตอบแทน) 7,855,183           643,200                         8,498,383             
    2.2.1.1(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ ( คาสอน) 2,267,560                      2,267,560             
    2.2.1.1(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ ( สนับสนุนวิชาชีพครู) 174,510                         174,510                
    2.2.1.1(5) โครงการบริหารจัดการคณะฯ ( สนับสนุนรายวิชา GE) 641,600                         641,600                
    2.2.1.2  โครงการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธการเงิน 5 ป 60,000                           60,000                  
     2.2.1.3  โครงการจัดทําแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 24,000                           24,000                  
     2.2.1.4  โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 12,000                           12,000                  
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-1

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24,154,517           

งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

     2.2.1.5 โครงการกีฬาบุคลากร 164,580                         164,580                
     2.2.1.6 โครงการสานสัมพันธบุคลากร 34,680                           34,680                  
     2.2.1.7 โครงการสงเสริมสุขภาพและใหความรูดานการดูแลฯ 18,600                           18,600                  
     2.2.1.8 โครงการพัฒนาบุคลากร 1,058,700                      1,058,700             
     2.2.1.9 โครงการประชุมคณะกรรมการ 230,844                         230,844                
     2.2.1.10 โครงการพัฒนาบุคลากร (งานอาคาร) 37,032                           37,032                  
     2.2.1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและทะเบียนฯ 36,000                           36,000                  
     2.2.1.12 โครงการสนับสนุนเขาสูตําแหนงวิชาการ 90,000                           90,000                  
     2.2.1.13 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 102,000                         102,000                
2.2.2  พันธกิจท่ี 1 -                      3,722,297                      -                      -                    -                       -                      -                   3,722,297             
 2.2.2.2   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 212,924.00                    -                      -                    -                       -                      -                   212,924.00           
 2.2.2.2(1)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย 67,924                           67,924                  
 2.2.2.2(2)  โครงการศักษาดูงานนักศึกษาปฐมวัย 50,000                           50,000                  
 2.2.2.2(3)  โครงการคายอาสาเชื่อมความสัมพันธระหวางพี่นอง 5,000                             5,000                    
 2.2.2.2(4)  โครงการพบครูตนแบบมืออาชีพ 30,000                           30,000                  
 2.2.2.2(5)  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย 60,000                           60,000                  
 2.2.2.4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  213,826.00                    -                      -                    -                       -                      -                   213,826.00           
 2.2.2.4  (1) โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาอังกฤษ 32,000                           32,000                  
 2.2.2.4  (2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 151,826                         151,826                
 2.2.2.4  (3) โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 30,000                           30,000                  
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คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24,154,517           

งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

2.2.2.5   สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 220,536.00                    -                      -                    -                       -                      -                   220,536.00           
2.2.2.5  (1)  โครงการพัฒนาเอกสารการสอน 30,000                           30,000                  
2.2.2.5  (2) โครงการบริหารจัดการสาขาคอมพิวเตอร 110,536                         110,536                
2.2.2.5  (3)  โครงการการแขงขันประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร 30,000                           30,000                  
2.2.2.5  (4)  โครงการคายอาสาพัฒนาหองเรียนคอมพิวเตอรฯ 40,000                           40,000                  
2.2.2.5  (5)  โครงการรับนองใหมอยางสรางสรรคสาขาคอมพิวเตอร 10,000                           10,000                  
2.2.2.6  สาขาวิชาสังคมศึกษา 161,824.00                    161,824                
2.2.2.6 (1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาสังคมศึกษา 20,000                           20,000                  
2.2.2.6 (2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา 50,000                           50,000                  
2.2.2.6 (3) โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพสาขาสังคมศึกษา 10,000                           10,000                  
2.2.2.6 (4) โครงการสานสัมพันธนองพี่สังคมศึกษา 20,000                           20,000                  
2.2.2.6 (5) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา 61,824                           61,824                  
2.2.2.7  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 209,840.00                    209,840                
2.2.2.7  (1) โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิทยาศาสตร 66,000                           66,000                  
2.2.2.7  (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร 86,400                           86,400                  
2.2.2.7  (3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร 57,440                           57,440                  
2.2.2.9   สาขาวิชาภาษาไทย 12,970.00                      12,970                  
2.2.2.9 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาภาษาไทย 5,000                             5,000                    
2.2.2.9 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 7,970                             7,970                    
2.2.2.10  โครงการกิจกรรมเสริมความเปนครู 405,000                         405,000                
2.2.2.11  โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม 30,000                           30,000                  
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งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

2.2.2.12  โครงการบําเพ็ญประโยชนจิตสาธารณะ 9,000                             9,000                    
2.2.2.13  โครงการกีฬานักศึกษา 178,700                         178,700                
2.2.2.14  โครงการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู 1,172,985                      1,172,985             
2.2.2.15 โครงการอบรมศิษยเกาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ 30,000                           30,000                  
2.2.2.16  โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม 448,000                         448,000                
2.2.2.17 โครงการอบรมการใชงานระบบบริการการศึกษาฯ 18,000                           18,000                  
2.2.2.18  โครงการสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา 207,692                         207,692                
2.2.2.19 โครงการจัดทําวารสารและสื่อโฆษณาประจําคณะครุศาสตรฯ 51,000                           51,000                  
2.2.2.20 โครงการการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร 20,000                           20,000                  
2.2.2.21 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะครุศาสตร 120,000                         120,000                

3   แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม -                      -                                -                      -                    -                       308,625              -                   308,625                
-                      -                                -                      -                    -                       308,625              -                   308,625                

3.1.1 พันธกิจ ท่ี 4 308,625              -                   308,625                
 3.1.1(1)  โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย 72,000                72,000                  
 3.1.1 (2)  โครงการวันสําคัญ :กิจกรรมประเพณีสงกรานตฯ 8,625                  8,625                    
 3.1.1 (3) โครงการประกวดวงโปงลาง 150,000              150,000                
3.1..1 (4) โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือขายอุดมศึกษา 60,000                60,000                  
3.1.1 (5)  วัสดุและการเดินทางไปราชการ งานทํานุบํารุง 18,000                18,000                  

4   แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา -                      -                                -                      -                    -                       767,182              -                   767,182                
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

          3.1   ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-1

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24,154,517           

งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

4.1  ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู -                      -                                -                      -                    -                       767,182              -                   767,182                
 4.1.1  พันธกิจท่ี 2 767,182              767,182                
     4.1.1 (1) โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย 100,000              100,000                
     4.1.1  (2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 588,462              588,462                
     4.1.1 (3)  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 24,720                24,720                  
     4.1.1.(4)  โครงการจัดการความรูการวิจัย 18,000                18,000                  
     4.1.1( 5) โครงการสํารวจภาวะมีงานทําของบัณฑิตและความพึงฯ 6,000                  6,000                    
     4.1.1 (6)   วัสดุ และการเดินทางไปราชการ 30,000                30,000                  
4.2   ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี -                      -                                -                      -                    -                       -                      -                   -                       
    - -                      

7,855,183           12,750,509                    1,500,000           525,018             -                       1,523,807           -                   24,154,517           

(0)                                                                                                                        

รวมงบประมาณ
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-1

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 24,154,517           

งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

 -

7,855,183           12,750,509                    1,500,000           525,018             -                       448,000              -                   23,078,710           
2.1  ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ -                      -                                -                      -                    -                       448,000              -                   448,000                
 2.1.1  พันธกิจท่ี 3  -                      -                                -                      -                    -                       448,000              -                   448,000                
2.1.1.(2)  โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการวิจัย 180,000              180,000                
2.1.1.(4)  โครงการสรางเครือขายแมสอนลูกฯ 30,000                30,000                  
2.1.1. (5)  โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 100,000              100,000                
2.1.1.(6)  โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 48,000                48,000                  
2.1.1.(7)  โครงการคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรฯ 30,000                30,000                  
2.1.1.(8)  โครงการคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร 30,000                30,000                  
2.1.1.(9)  โครงการคายวิชาการภาษาไทย 30,000                30,000                  
2.2   ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 7,855,183           12,750,509                    1,500,000           525,018             -                       -                      -                   22,630,710           
2.2.1 พันธกิจท่ี 5 7,855,183           9,028,212                      1,500,000           525,018             -                       -                      -                   18,908,413           
2.2.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ดําเนินงาน) สาธารณูปโภค,ลงทุน) 3,000,906                      1,500,000           525,018             5,025,924             
 - งานการเงิน 18,000                           18,000                  
 - งานพัสดุ 18,000                           18,000                  

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559  (ณ  1  ตุลาคม  2558 -  30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย 

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
1.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
 - โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-3

คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1,616,674                   

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง
ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

 -

70,182                  1,546,492                                   -                       -                  -                      -                        -                     1,616,674                   
2.2   ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 70,182                  1,546,492                                   -                       -                  -                      -                        -                     1,616,674                   
    2.2.1   พันธกิจท่ี 5 70,182                  183,978                                      -                       -                  -                      -                        -                     254,160                      
   2.2.1.1 (1)โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน)  70,182                  183,978                                      254,160                      
2.2.2  พันธกิจท่ี 1 -                        1,362,514                                   -                       -                  -                      -                        -                     1,362,514                   
    2.2.2.1   สาขาวิชาบริหารการศึกษา -                        967,704                                      -                       -                  -                      -                        -                     967,704                      
2.2.2.1 (1) กิจกรรมคาสอน  คาสอบ 600,000                                      600,000                      
2.2.2.1 (2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ) 180,000                                      180,000                      
2.2.2.1 (3)  คาใชจายอ่ืนๆ (วัสดุ, ไปราชการ) 67,704                                        67,704                        
2.2.2.1 (4)  คาบํารุงสถานที่ 120,000                                      120,000                      
 2.2.2.2   สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู -                        262,642                                      -                       -                  -                      -                        -                     262,642                      
2.2.2.2 (1) กิจกรรมคาสอน  คาสอบ 163,200                                      163,200                      
2.2.2.2 (2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ) 48,960                                        48,960                        
2.2.2.2 (3)  คาใชจายอ่ืนๆ (วัสดุ,ไปราชการ) 17,842                                        17,842                        
2.2.2.2 (4)  คาบํารุงสถานที่ 32,640                                        32,640                        

แผนการจัดสรรงบประมาณ ป.โท ดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนประมาณการรายจายเงินรายได โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท)  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559   (ณ  1  ตุลาคม  2558 - 30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย  

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน

1.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
 - โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-3

คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1,616,674                   

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / ส่ิงกอสราง

แผนการจัดสรรงบประมาณ ป.โท ดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนประมาณการรายจายเงินรายได โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท)  

ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559   (ณ  1  ตุลาคม  2558 - 30  กันยายน 2559)  
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย  

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน

2.2.2.3  สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา -                        132,168                                      -                       -                  -                      -                        -                     132,168                      
 2.2.2.3 (1)  กิจกรรมคาสอน คาสอบ 84,000                                        84,000                        
 2.2.2.3 (2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ) 25,200                                        25,200                        
 2.2.2.3 (3)  คาใชจายอ่ืนๆ (วัสดุ,ไปราชการ) 6,168                                          6,168                          
 2.2.2.3 (4)  คาบํารุงสถานที่ 16,800                                        16,800                        

70,182                  1,546,492                                   -                       -                  -                      -                        -                     1,616,674                   รวมงบประมาณ
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ฟอรมแผนเงินรายได  04-5

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 192,000                      

คาจางชั่วคราว คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ท่ีดิน / สิ่งกอสราง

 -

-                    192,000                                      -                 -                         -                      -                        -                     192,000                      
2.2   ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร -                    192,000                                      -                 -                         -                      -                        -                     192,000                      
    2.2.1   พันธกิจท่ี 5 -                    192,000                                      -                 -                         -                      -                        -                     192,000                      
   2.2.1.1 (1)โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ตอบแทน ใชสอย วัสดุ)  192,000                                      192,000                      

-                    192,000                                      -                 -                         -                      -                        -                     192,000                      

แผนการจัดสรรงบประมาณหอพักนักศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)

รวมงบประมาณ

ตารางสรุปแผนประมาณการรายจายเงินรายได หอพักนักศึกษา
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2559   (ณ  1  ตุลาคม  2558 - 30  กันยายน 2559)  

จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย  

แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวมเงิน

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
1.  แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
 - โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัดของแผนปฏบิัตริาชการ

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยนับ คาเปาหมาย

1 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรอืเปดใหม ที่ตอบสนองความตองการของสังคม หรอืรองรับ AEC หลักสูตร ≥3 รองคณบดฝีายวชิาการ

2 รอยละของจํานวนนักศกึษาในแตละหลักสูตรที่บรรลุตามเปาหมาย รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

3 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรบรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

4 คุณภาพของบัณฑติปรญิญาตร ีโทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ คะแนน ≥4.00 รองคณบดฝีายวชิาการ

5 บัณฑติปรญิญาตรไีดงานทําหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป รอยละ 90 รองคณบดฝีายวชิาการ

6 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานักศกึษา รอยละ 80 รองคณบดฝีายพัฒนา

7 รอยละของความคดิเห็นตอภาพลักษณองคกร รอยละ 90 รองคณบดฝีายพัฒนา

8 รอยละความพงึพอใจของผูใชบัณฑติ รอยละ 90 รองคณบดฝีายวชิาการ

9 รอยละความสําเร็จของการเสรมิสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธบรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

10 รอยละความสําเร็จของงานวจัิยในช้ันเรยีนบรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ > 80 รองคณบดฝีายวจัิย

11 คาเฉลี่ยของผลการประเมนิความพงึพอใจของผูเรยีนที่มตีอการจัดการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูทุกรายวชิา * คะแนน > 3.51 รองคณบดฝีายวชิาการ

12 รอยละความพงึพอใจเฉลี่ยของผูใชบรกิารระบบขอมูลสารสนเทศ รอยละ 90 รองคณบดฝีายบรหิาร

13 รอยละของรายวชิาที่ใชระบบ E-Learning รวมในการเรยีนการสอน รอยละ 15 รองคณบดฝีายบรหิาร

14 จํานวนโครงการเสรมิสรางศักยภาพนักศกึษาตามอัตลักษณ / เอกลักษณ มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการ > 1 รองคณบดฝีายวชิาการ

15 คาเฉลี่ยของผลประเมนิอัตลักษณบัณฑติอุดมศกึษา 3C คะแนน > 3.51 รองคณบดฝีายวชิาการ

16 รอยละของเงินทุนวจัิยที่อาจารยและนักวจัิยไดรับจาก

- แหลงทุนภายในมหาวทิยาลัย บาท/คน          10,000

- แหลงทุนภายนอกมหาวทิยาลัย บาท/คน         40,000

17 รอยละของนักวจัิยใหมที่ไดรับการพัฒนา รอยละ 70 รองคณบดฝีายวจัิย

18 จํานวนเครอืขายการวจัิยประกอบดวย เครอืขาย 10

- มหาวทิยาลัยกับชุมชน

ตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยนครพนม 

ลําดับ คาเปาหมายของตัวบงชี้ ผูรับผดิชอบ

พันธกจิท่ี 1  ผลติบัณฑติท่ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และมคีุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

พันธกจิท่ี 2  วจัิยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของสังคม

รองคณบดฝีายวจัิย

รองคณบดฝีายวจัิย
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ตัวชี้วัดของแผนปฏบิัตริาชการ

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยนับ คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยนครพนม 

ลําดับ คาเปาหมายของตัวบงชี้ ผูรับผดิชอบ

- มหาวทิยาลัยกับหนวยงาน ภาครัฐ

- มหาวทิยาลัยกับหนวยงาน ภาคเอกชน

- มหาวทิยาลัยกับองคกร ชุมชน

- มหาวทิยาลัยกับมหาวทิยาลัยทัง้ภายในประเทศ และระดับอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง

19 รอยละของผลงานวจัิยที่ตพีมิพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาตแิละหรอืนานาชาตติออาจารยประจํา รอยละ 13 รองคณบดฝีายวจัิย

20 รอยละผลงานวจัิยที่มกีารนําไปใชประโยชนจรงิ ทัง้ในระดับพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ รอยละ 30 รองคณบดฝีายวจัิย

21 รอยละความสําเร็จของการบรกิารวชิาการที่บรรลุเปาหมายตามแผน รอยละ 90 รองคณบดฝีายวชิาการ

22 รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิาร/หนวยงาน/องคกรที่รับบรกิารวชิาการและวชิาชีพ รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

23 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานของศูนยบรกิารวชิาการ รอยละ 90 รองคณบดฝีายวชิาการ

24 รอยละความสําเร็จในการใหบรกิารวชิาการกับเครอืขายความรวมมอืภายในประเทศ รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

25 รอยละความสําเร็จในการใหบรกิารวชิาการกับเครอืขายความรวมมอืภายนอกประเทศ รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

26 รอยละความพงึพอใจของผูรับบรกิารวชิาการตามแนวทางการใหบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัย รอยละ 85 รองคณบดฝีายวชิาการ

27 จํานวนผูรับบรกิารวชิาการเทยีบกับเปาหมายตามแผน รอยละ 80 รองคณบดฝีายวชิาการ

28 จํานวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวชิาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวจัิย * รอยละ > 30 รองคณบดฝีายวชิาการ

29 จํานวนโครงการที่มกีารสงเสรมิความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สังคมอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง (Cultural Understanding) โครงการ/คณะ 1 รองคณบดฝีายพัฒนา

30 รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนนิงานดานการทํานุบํารุงศลิปะ วัฒนธรรม รอยละ 90 รองคณบดฝีายพัฒนา

31 จํานวนโครงการที่มกีารบูรณาการกจิกรรมศลิปะ วัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา โครงการ/คณะ 1 รองคณบดฝีายพัฒนา

32 รอยละความสําเร็จของโครงการอนุรักษสบืทอดศาสนา ศลิปะ ประเพณแีละวัฒนธรรมในแถบลุมน้ําโขง รอยละ 90 รองคณบดฝีายพัฒนา

33 จํานวนโครงการวจัิยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสรมิ พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศลิปะ วัฒนธรรมภูมปิญญาทองถิ่น โครงการ/คณะ 2 รองคณบดฝีายพัฒนา

34 จํานวนโครงการอนุรักษ ฟนฟู สงเสรมิ พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศลิปะ วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น โครงการ 3 รองคณบดฝีายพัฒนา

35 จํานวนโครงการที่สรางกระบวนการปลูกจติสํานกึ ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมใิจตอสถาบันของนักศกึษา โครงการ 2 รองคณบดฝีายพัฒนา

พันธกจิท่ี 3  บรกิารวชิาการและวชิาชพีท่ีตอบสนองความตองการของสังคม

พันธกจิท่ี 4  ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง
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ตัวชี้วัดของแผนปฏบิัตริาชการ

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 หนวยนับ คาเปาหมาย

ตัวชี้วัดของแผนปฏบิัติราชการ   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยนครพนม 

ลําดับ คาเปาหมายของตัวบงชี้ ผูรับผดิชอบ

36 จํานวนโครงการที่สรางกระบวนการปลูกจติสํานกึ ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมใิจตอสถาบันของบุคลากร โครงการ 2 รองคณบดฝีายบรหิาร

37 รอยละความพงึพอใจเฉลี่ยของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ รอยละ 90 รองคณบดฝีายบรหิาร

38 รอยละของการใชพลังงานของสถาบันลดลง (ไฟฟา น้ํามัน) รอยละ 10 รองคณบดฝีายบรหิาร

39 รอยละของการบรรลุเปาหมายของแผนการดําเนนิงาน รอยละ 80 รองคณบดฝีายบรหิาร

40 ผลการประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน คะแนน ≥4.25 รองคณบดฝีายบรหิาร

41 รอยละความสําเร็จของการมสีวนรวมของนักศกึษา บุคลากรและผูใชบัณฑติ ในการประกันคุณภาพการศกึษา รอยละ 80 รองคณบดฝีายบรหิาร

42 จํานวนเครอืขายดานการประกันคุณภาพการศกึษา เครอืขาย/คณะ 1 รองคณบดฝีายบรหิาร

43 รอยละของอาจารยที่มคีุณสมบัตติามเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวชิาการที่ไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ รอยละ 20 รองคณบดฝีายบรหิาร

44 รอยละของอาจารยที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอก รอยละ 25 รองคณบดฝีายบรหิาร

45 รอยละของบุคลากรที่มกีารพัฒนาความเจรญิกาวหนา (career Path) รอยละ 70 รองคณบดฝีายบรหิาร

46 รอยละความพงึพอใจของบุคลากรมหาวทิยาลัยนครพนม รอยละ 85 รองคณบดฝีายบรหิาร

47 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานบรรลุเปาหมายตามแผนบรหิารความเสี่ยง รอยละ 80 รองคณบดฝีายบรหิาร

48 รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานบรรลุเปาหมายตามแผนฉุกเฉนิ วกิฤต รอยละ 80 รองคณบดฝีายบรหิาร

49 รอยละการเบกิจายงบประมาณรายจายในภาพรวม รอยละ 96 รองคณบดฝีายบรหิาร

50 รอยละการเบกิจายงบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 78 รองคณบดฝีายบรหิาร

พันธกจิท่ี 5  การบรหิารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวัย

1.4.1.1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

2. เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณ

เชิงปริมาณ

1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ

2.  รอยละของผูเขารวม

เชิงคุณภาพ

1.  ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

นักศึกษาสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย ทุกช้ัน

ปจํานวน 497 คน 

 อาจารยประจําสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย 5 คน 

110,550 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.นิดาพร     

อาจประจญ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

ผูเขารวมโครงการ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

2 โครงการกจิกรรมเสริมความ

เปนครู

1.1.2.1 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติใหมีความเปนครู

และมีสมรรถภาพทางวชิาชพีครู

 2. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติมีความศรัทธาใน

วชิาชพีครู

 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

1. รอยละของผูเขารวม

โครงการและกจิกรรม   รอย

ละ 80

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการแตละ

กจิกรรมอยูในระดับ มาก คา

นักศึกษาหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑติ ของคณะครุ

ศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม ทุกช้ันป 

299,000 405,000 - พ.ย. 2558 - ก.ย. 

2559

นางสุปภาดา  

เซยีวสกุล

 3. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติ ใหมีความริเร่ิม

สรางสรรคในการแกไขปญหาและ

ขอโตแยงในวชิาชพีครู และวชิาเอก

 4. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติ   ใหมีความอดทน

 ใจกวาง รับรูความรูสึกของผูอ่ืนได

ดีขึ้น

 5. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑติเกดิมุมมองในเชงิบวก 

และมีความรับผดิชอบในการทํางาน

รวมกับผูเรียนและผูรวมอาชพี

กจิกรรมอยูในระดับ มาก คา

คะแนนเฉลี่ย 3.51   จาก

คะแนนเต็ม 5
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา

สังคมศึกษา

1.1.1.1 1. เพื่อดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ 

สาขาวชิาสังคมศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 2. เพื่อวพิากษหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคม

เกดิหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติ สาขาวชิาสังคมศึกษา

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2557) ท่ีมคีุณภาพและ

ถูกตองตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

เปาหมายเชิงปริมาณ

- ไดหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติ สาขาวชิาสังคม

ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง

 พ.ศ. 2557) 

เปาหมายเชิงคุณภาพ

- 20,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.ภาวด ี     

พันธรักษ

สตรบัณฑติ สาขาวชิาสังคม

ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555)

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 และ

กรอบของครุสภา

เปาหมายเชิงคุณภาพ

- หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติ สาขาวชิาสังคม

ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง

 พ.ศ. 2557) ผานการ

ปรับปรุงหลักสูตรและ

ผานการวพิากษ

หลักสูตรพรอมเขาสภา

วชิาการ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีของนักศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย

1.1.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดแนวทางใน

การจัดกระบวนการเรียนการ

สอนในระดับปฐมวัย

2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับแนวทาง

รูปแบบการสอนนวัตกรรมของ

เด็กปฐมวัย 

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. รอยละของผูเขารวม

โครงการ

เชิงคุณภาพ

1. ความพงึพอใจของผูเขารวม

นักศึกษาสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย ทุกช้ัน

ปจํานวน 497 คน 

 อาจารยประจําสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย 5 คน 

100,000 50,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.นิดาพร    

อาจประจญ

เด็กปฐมวัย 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับแนวทาง

รูปแบบการสอนโครงการของ

เด็กปฐมวัย 

4. เพื่อใหนักศึกษามคีวามรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัด

สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย

5. เพื่อใหนักศึกษาไดรับ

ประสบการณตรงในการศึกษาดู

งานในโรงเรียนอนุบาลท่ีมคีุณภาพ

6. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูท่ี

ไดไปใชในการจัดการเรียนใน

อนาคต

1. ความพงึพอใจของผูเขารวม

โครงการ

อนาคต
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

5 โครงการการแขงขันประกวด

ทักษะทางคอมพวิเตอร

1.1.2.1 1. เพิ่มพูนความรูดานโปรแกรม 

Microsoft Office

2. คัดเลอืกตัวแทนมหาวทิยาลัย

แขงขัน MOS Olympic ประเทศ

ไทย ในระดับภูมภิาคและ

ระดับประเทศ

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผูรวมโครงการ

 เชิงคุณภาพ

2. ความพงึพอใจของผูรวม

โครงการ                      3.

 จํานวนตัวแทนนักษาท่ีเขา

นักศึกษาสาขา

คอมพวิเตอร ช้ันปท่ี 1-4

 จํานวน 100 คน

- 30,000 -   ม.ค. 2559 อ.ศรีสุดา      

ดวงโตด

ระดับประเทศ  จํานวนตัวแทนนักษาท่ีเขา

แขงขัน MOS Olympic 

ประเทศไทย ระดับภูมภิาค

และระดับประเทศ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา กจิกรรมทัศนศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะทางดาน

คอมพวิเตอร ประจําป 2559

 

1.4.1.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดมโีอกาส

เรียนรูทางดานคอมพวิเตอร

ศึกษาและไดรับประสบการณ

ตรงจากสถานท่ีจริง

2. เพื่อใหนักศึกษาเปดโลกทัศน

ทางการเรียนรูดานคอมพวิเตอร

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผูรวมโครงการ

เชิงคุณภาพ

2. ความพงึพอใจของผูรวม

โครงการ

นักศึกษาสาขา

คอมพวิเตอร ช้ันปท่ี 3 

เขารวมโครงการ จํานวน 

100 คน

70,000 - -  พ.ค. 2559 อ.ศรีสุดา      

ดวงโตด
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

7 โครงการพัฒนาอาจารย

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

1.3.2.3 1. เพื่อใหอาจารยไดพัฒนา 

เพิ่มพูนองคความรู และ

ประสบการณ โดยการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี

 2. เพื่อใหอาจารยไดเขารวม

ประชุมสัมมนา ดานการเรียน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

 8 คน

2. รอยละของผูเขารวม

โครงการฯ  รอยละ 100

3. ระดับความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการฯ ได

1. อาจารยสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะ   ครุ

ศาสตร  จํานวน 8 คน

2.  มผีลการประเมนิ

ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูใน

50,000 32,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.วรรณธิภา     

อุนารัตน

ประชุมสัมมนา ดานการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ

 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

อาจารย และเสริมสรางทักษะ

การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21

ผูเขารวมโครงการฯ ได

คะแนน 3.51

ผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับดี

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย สาขาวชิาภาษาไทย

1.3.2.3 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

อาจารยใหมคีวามรู ความ

เช่ียวชาญทางสาขาวชิาและมี

ประสบการณ                       

2. เพื่อใหอาจารยในสาขาวชิา

ภาษาไทยไดพัฒนาความรู

1. จํานวนอาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนาความรูความสามารถ

ตามสาขาวชิา จํานวน 5 คน  

                 2. ความพงึ

พอใจของเขารวมโครงการอยู

ในระดับด ี(3.51)

อาจารยสาขาวชิา

ภาษาไทย จํานวน 5 คน

20,000 5,000 - ก.พ. - ก.ย. 2559 อ.สุภาวรรณ  

ฤๅกําลัง

ภาษาไทยไดพัฒนาความรู

ความสามารถและศักยภาพของ

ตนเองตลอดเวลา

ในระดับด ี(3.51)
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

9 โครงการศึกษาดูงานนอก

สถานท่ีของนักศึกษาสาขา

สังคมศึกษา

1.1.2.3 1. เพื่อพัฒนาองคความรูทาง

วชิาการและความรูภายนอก

หองเรียนแกนักศึกษาสาขาวชิา

สังคมศึกษา  และสามารถนํามา

พัฒนาการเรียนการสอน

ภูมศิาสตรและประวัติศาสตร    

รอยละของกลุมเปาหมายใน 

การเขารวมกจิกรรมมคีวาม

พงึพอใจในระดับ 3.51 รอย

ละ 80

นักศึกษา 513 คน 

อาจารย 5 คน ของคณะ

ครุศาสตร

132,000 50,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.ภาวด ี      

พันธรักษ

ภูมศิาสตรและประวัติศาสตร    

 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ประสบการณ จากสถานท่ีจริง 

และประสบการณโดยตรงจาก

วทิยากรและคนใน ทองถิ่น      

3. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูท่ี

ไดไปใชในชีวติ ประจําวันและ

ประยุกตใชในวชิาชีพ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา  สาขาวชิาภาษาไทย

1.1.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการ

พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ

 รางกายและคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑติท่ีพงึประสงค

2. เพื่อเปนกจิกรรมการเรียน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

รอยละ 100         2. ความ

พงึพอใจของเขารวมโครงการ

 โดยรวมอยูในระดับด ี(3.51)

นักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาไทย จํานวน 118 คน

25,900 7,970 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.สุภาวรรณ    

ฤๅกําลัง

2. เพื่อเปนกจิกรรมการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

11 โครงการคายอาสาเช่ือม

ความสัมพันธระหวางพี่สูนอง

1.1.2.2 1.  เพื่อเปนการเปดโอกาสให

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการได

ฝกฝนทักษะและประสบการณใน

การทํางานรวมกันและทําความรู

ความสามารถท่ีมีอยูมาประยุกตใช

ในการทํางานเพื่อสวนรวม

2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาท่ีเขารวม

เชิงปริมาณ

1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ

2.  รอยละของผูเขารวม

โครงการ

เชิงคุณภาพ

1.  ความพงึพอใจของ

นักศึกษาทุกช้ันปจํานวน 

150 คน และอาจารย

ประจําสาขาวชิาปฐมวัย

จํานวน 5 คน 

30,000 5,000 - ก.พ.-ก.ย.2559 อ.นิดาพร    

อาจประจญ

2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการไดใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนในการพัฒนาตนเองและ

สังคม

3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาท่ี

เขารวมโครงการเปนผูท่ีเห็น

ความสําคัญของการชวยเหลอื

เพื่อนมนุษยท่ีดอยโอกาส

4.  เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

กับนองๆ และประชาชนในพื้นท่ี

หางไกลและขาดแคลนสื่อสารเรียน

การสอน

1.  ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

การสอน
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

12 โครงการคายอาสาพัฒนา

หองเรียนคอมพวิเตอรและสื่อ

การเรียนการสอน คร้ังท่ี 6

1.1.2.2 1. พัฒนาหองคอมพวิเตอร ซอม

บํารุงใหเคร่ืองคอมพวิเตอร

สามารถใชงานไดตามความ

เหมาะสม

2. จัดกจิกรรมใหความรูดาน

คอมพวิเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน

เชิงปริมาณ

1.จํานวนผูรวมโครงการ

เชิงคุณภาพ

2.ความพงึพอใจของผูรวม

โครงการ

นักศึกษาสาขา

คอมพวิเตอร ช้ันปท่ี 1-4

 จํานวน 100 คน

- 40,000 -  ธ.ค. 2558 อ.ศรีสุดา      

ดวงโตด

คอมพวิเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน

13 โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาใหม  

1.1.2.2 1. เพื่อแนะแนวความรูใหกับ

นักศึกษาใหมไดเขาใจในการ

ดําเนินชีวติในสถานศึกษาใหม

เกดิความเขาใจในการประสาน

กับฝายตางๆในร้ัวมหาวทิยาลัย

2. เพื่อใหนักศึกษาใหมได

รับทราบกฎระเบียบตางๆของ

ทางมหาวทิยาลัยนครพนม

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

จํานวนนักศึกษาคดิเปน  รอย

ละ 80

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ อยูใน

ระดับด ีคาเฉลยี 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5

นักศึกษาใหม ช้ันปท่ี 1 

ของคณะครุศาสตร

- 30,000 - ก.ค.-ส.ค. 2559 น.ส.อิศราภรณ  

ไวสูศึก
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

14 โครงการบําเพ็ญประโยชนจติ

สาธารณะ

 

1.1.2.2 1. เพื่อให นักศึกษาไดมสีวนรวม

ในการพัฒนาทําความสะอาด

คณะ มหาวทิยาลัย และชุมชน 2.

 เพื่อใหนักศึกษามจีติสาธารณะ 

รูจักเสยีสละและใชเวลาวางให

เกดิประโยชน

1. รอยละของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวารอยละ 

80 จากเปาหมาย

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ อยูใน

ระดับด ีคาเฉลี่ยคะแนน 3.51

1. นักศึกษาทุกช้ันป   

ทุกสาขาวชิา จํานวนไม

นอยกวา 600 คน

2. คณาจารย เจาหนาท่ี

ไมนอยกวา 20 คน

- 9,000 -  ก.พ.-ม.ีค. 2559 น.ส.อิศราภรณ  

ไวสูศึก

เกดิประโยชน ระดับด ีคาเฉลี่ยคะแนน 3.51

 จากคะแนนเต็ม 5
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

15 โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา

1.1.2.3 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของนักศึกษา เปน

การเปดโลกทัศนในสังคมและ

วัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตาง

 2. เพื่อนําความรูและ

ประสบการณท่ีไดจากการศึกษา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 50 คน

2. ผูเขารวมโครงการมคีวาม

พงึพอใจตอโครงการระดับด ี

คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

อาจารย เจาหนาท่ี และ

นักศึกษาสาขาวชิาการ

บริหารการศึกษา

- 70,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

ดร.รชฏ  

สุวรรณกูฎ

ประสบการณท่ีไดจากการศึกษา

แหลงเรียนรูนอกสถานท่ีไป

ประยุกตใชในการบริหาร

การศึกษาและการเรียนการสอน

ในหนวยงานของนักศึกษา

 3. เพื่อศึกษาหาประสบการณใน

การจัดการศึกษาของหนวยงาน

ในตางประเทศและนํามา

เปรียบเทียบและประยุกตใชใน

หนวยงานของนักศึกษาอยางมี

คุณภาพ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

16 โครงการกจิกรรมรับนองใหม

อยางสรางสรรค สาขาวชิา

คอมพวิเตอร

1.1.2.3 1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาช้ันปท่ี1

 เกดิความภาคภูมใิจในความเปน

นักศึกษามหาวทิยาลัยนครพนม

2. เพื่อใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มี

ความกลาแสดงออก กลาแสดง

ความคดิเห็น และวภิาควจิารณ

เชิงปริมาณ

 - จํานวนผูเขารวมโครงการ

เชิงคุณภาพ

 - ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ

 - นักศึกษาสาขาวชิา

คอมพวิเตอรช้ันปท่ี 1 -3

 คณะครุศาสตร จํานวน 

200 คน

เปาหมายเชิงคุณภาพ

- 10,000 - ส.ค.-ก.ย. 2559 อ.พงศเทพ  

โคตรประทุม

ความคดิเห็น และวภิาควจิารณ

ในทางท่ีสรางสรรค

3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาช้ันปท่ี

1 ตระหนักถงึความมรีะเบียบวนัิย

 ความรับผดิชอบ ความตรงตอ

เวลาและคุณธรรมจริยธรรม

อื่นๆท่ีนักศึกษาสาขาวชิา

คอมพวิเตอรท่ีดพีงึม ีรวมท้ัง

สามารถเปนท้ังผูนําหรือผูตามท่ีดี

ได

เปาหมายเชิงคุณภาพ

 - นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจ

ในการเขารวมโครงการ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

17 โครงการพบครูตนแบบมอื

อาชีพ

1.1.2.3 เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑติทราบความสําคัญ

ของครู บทบาทหนาท่ี ภาระงาน

ของครู คุณลักษณะของครูท่ีด ี

การสรางทัศนคคติท่ีดตีอวชิาชีพ

ครู และแนวทางการปฏบัิติตนใน

เชิงปริมาณ

1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ

2.  รอยละของผูเขารวม

โครงการ

เชิงคุณภาพ

1.  ความพงึพอใจของ

นักศึกษาสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 

4 จํานวน 101 คน

- 30,000 - ก.ค.-ส.ค. 2559 อ.นิดาพร    

อาจประจญ

ครู และแนวทางการปฏบัิติตนใน

สถานศึกษาเมื่อตองออก

ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษา

1.  ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

18 โครงการพัฒนานักศึกษา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา 

เพิ่มพูน องคความรูจากการบูร

ณาการรายวชิาตาง ๆ ใน

สาขาวชิาประกอบกับ

ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการ

ใชทักษะภาษาอังกฤษ และ

เชิงปริมาณ

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

570 คน

- รอยละของผูเขารวม

โครงการฯ  รอยละ 100

เชิงคุณภาพ

เปาหมายเชิงปริมาณ     

  นักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร  จํานวน 570 คน

เปาหมายเชิงคุณภาพ     

 มผีลการประเมนิความ

15,000 151,826 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.วรรณธิภา     

อุนารัตน

ใชทักษะภาษาอังกฤษ และ

ประสบการณ โดยการศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ี

 2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู

ความเขาใจดานการเรียนการ

สอน และนําไปประยุกตใชใน

สถานการณจริงดวยการฝกฝน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

รวมถงึการถายทอดความรูแก

ผูอื่น

เชิงคุณภาพ

- ระดับความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการฯ 3.51 ขึ้น

ไป

 มผีลการประเมนิความ

พงึพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับดี
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

 3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู

ผานกจิกรรมวชิาการ กจิกรรม

นันทนาการ และความรูดานการ

ดําเนินชีวติในร้ัวมหาวทิยาลัย

 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา และเสริมสรางทักษะนักศึกษา และเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

19 โครงการสานสัมพันธพี่นอง

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

1.1.2.3 1. เพื่อสรางความสมานฉันท 

และความสัมพันธอันดรีะหวางพี่

นองในสาขาวชิาวทิยาศาสตร

2. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตรเกดิความสามัคค ีมี

ระเบียบวนัิย มคีวามอดทน ฝก

จํานวนผูเขารวมโครงการ

รอยละ 80

นักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร

- 66,000 - ม.ิย.-ก.ค. 2559 อ.ไพเราะ     

เสาะสมบูรณ

ระเบียบวนัิย มคีวามอดทน ฝก

การทํางานเปนกลุม สามารถ

เปนผูนํารูจักการเสยีสละ

เอื้อเฟอเผื่อแผ ความมนํ้ีาใจและ

กลาแสดงออกในทางท่ีถูกตอง

เหมาะสม

3. เพื่อปลูกฝงทัศนคติท่ีดแีละ

ความรักในสาขาวชิา คณะและ

มหาวทิยาลัยท่ีศึกษาอยู
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

4. เพื่อเปนการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมใหเกดิแกนักศึกษา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

5.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาใหมคีวามพรอมสูการ

เรียนการสอนทักษะกระบวนการเรียนการสอนทักษะกระบวนการ

คดิ  อยางมรีะบบและมคีุณคา 

เหมาะสมสําหรับการศึกษาตอไป

6.  เพื่อเปนการสรางเครือขายใน

วชิาชีพของพี่นองสาขาวชิา

วทิยาศาสตร
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

20 โครงการกฬีานักศึกษา 1.1.2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติและ

สมรรถภาพ ทางรางกาย จติใจ 

อารมณ และสังคมของนักศึกษา 

 ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ

ของการออกกําลังกาย  สราง

ความสัมพันธสามัคคใีนหมูคณะ

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

 คดิเปนรอยละ 80 จาก

เปาหมาย            

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ อยูใน

ระดับด ีคาเฉลยี 3.51 จาก

นักศึกษาทุกช้ันปและทุก

สาขาวชิาของคณะครุ

ศาสตร

- 178,700 - ต.ค. 2558 - ก.พ.

 2559

น.ส.อิศราภรณ  

ไวสูศึก

ความสัมพันธสามัคคใีนหมูคณะ

ของนักศึกษา

ระดับด ีคาเฉลยี 3.51 จาก

คะแนนเต็ม

21 โครงการพัฒนานักศึกษา 1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวม

กจิกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง

เพื่อเสริมทักษะในดานตางๆให

เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก

การทํากจิกรรม                    

2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู

ผานกจิกรรมวชิาการ กจิกรรม

นันทนาการและเสริมสรางทักษะ

1. รอยละของผูเขารวม 

โครงการ รอยละ 80          

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ อยูใน

ระดับด ีคาเฉลี่ยคะแนน 3.51

 จากคะแนนเต็ม 5

3. กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 

ไมนอยกวา 5 กจิกรรม

นักศึกษาทุกสาขาวชิาใน

คณะครุศาสตร

48,000 - - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

น.ส.อิศราภรณ  

ไวสูศึก

นันทนาการและเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

ไมนอยกวา 5 กจิกรรม
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

22 โครงการพธีิซอมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร

1.1.2.3 เพื่อเปนการซอมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร    การทําความ

เขาใจและการฝกปฏบัิติใหเกดิ

ความถูกตองและไดเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรของ

บัณฑติและมหาบัณฑติ

มหาบัณฑติและบัณฑติ เขา

รวมการซอมพระราชทาน

ปริญญาบัตร รอยละ 80 

ของบัณฑติท้ังหมดท่ีจบ

มหาบัณฑติและบัณฑติ 

ท่ีจะเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2557-2558

132,000 - - ก.พ.-เม.ย.2559 น.ส.อัญชล ี   กํา

ริสุ

บัณฑติและมหาบัณฑติ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

23 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา

และคณะสโมสรนักศึกษา

1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดมโีอกาส

เรียนรู การปฏบัิติงานของ

หนวยงานอื่นท่ีมลัีกษณะงาน

ใกลเคยีงกัน  เปนการนําความรู

ท่ีไดจากการศึกษาดูงานมา

พัฒนาประสทิธิภาพการ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

จากสโมสรนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2558 

จํานวน 30 คน

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ อยูใน

บุคลากรฝายกจิการ

นักศึกษาและคณะ

สโมสรนักศึกษา  

ประจําปการศึกษา 2558

60,000 - - ธ.ค.2558-เม.ย. 

2559

น.ส.อิศราภรณ  

ไวสูศึก

พัฒนาประสทิธิภาพการ

ปฏบัิติงาน

2. เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน

แนวความคดิในการพัฒนาการ

ปฏบัิติงานและสรางสรรควธีิการ

ปฏบัิติงานใหมๆ  

3. นักศึกษาและบุคลากรไดมี

โอกาสในการศึกษา ดูงาน 

แลกเปลี่ยนแนวคดิระหวางกัน

เพื่อทําใหหนวยงานเกดิความ

เขมแข็ง

ผูเขารวมโครงการ อยูใน

ระดับด ีคาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป 

จากคะแนนเต็ม 5
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

24 โครงการสงเสริมการประกัน

คุณภาพของสาขาวชิาสังคม

ศึกษา

1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษามคีวามรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา

2. เพื่อใหนักศึกษามแีนวทางใน

การดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะครุศาสตร

นักศึกษานําความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาสามารถ

นําไปใชในการพัฒนา

กจิกรรมของคณะครุศาสตร 

 มหาวทิยาลัยนครพนม

1. นักศึกษาของคณะครุ

ศาสตรทุกสาขาวชิา

สังคมศึกษา  จํานวน 

200 คน

2. นักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจ

- 10,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.ภาวด ี    พันธ

รักษ

การศึกษาของคณะครุศาสตร

3. เกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู

การประกันคุณภาพภายในคณะ

ครุศาสตร

 มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการมคีวามพงึพอใจ

ในการเขารวมโครงการ

ในระดับดี
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

25 โครงการสานสัมพันธนองพี่

สังคมศึกษา

1.1.2.3 1.  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาช้ันปท่ี 

1 เกดิความภาคภูมใิจในความ

เปนนักศึกษามหาวทิยาลัย

นครพนม

2.  เพื่อใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1    มี

ความกลาแสดงออก กลาแสดง

นักศึกษาเกดิความสามัคคใีน

หมูคณะ โดยมคีุณธรรม 

จริยธรรมเปนตัวนําของชีวติ  

และเกดิความตระหนักใน

ความรักและศรัทธาใน

สถานศึกษา

นักศึกษาสาขาสังคม

ศึกษาช้ันปท่ี 2 และช้ันปท่ี

 1 คณะครุศาสตร  ซึ่งม ี

จํานวนนักศึกษา 237 คน

- 20,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.ภาวด ี     

พันธรักษ

ความกลาแสดงออก กลาแสดง

ความคดิเห็น และวพิากษวจิารณ

ในทางท่ีสรางสรรค

3.  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาช้ันปท่ี

 1 ตระหนักถงึความมรีะเบียบ

วนัิย ความรับผดิชอบ ความตรง

ตอเวลา และคุณธรรมจริยธรรม

อื่นๆท่ีนักศึกษาสาขาสังคมท่ีดี

พงึม ีรวมท้ังสามารถเปนท้ังผูนํา  

หรือผูตามท่ีดไีด

สถานศึกษา
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

4. เพื่อใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1รูจัก

ทาเตน และเพลงตางๆ ท่ีใชใน

การเตนสันทนาการ และสามารถ

 เปนผูนําการเตนสันทนาการใน

โอกาสอื่น ๆ ได

5. เพื่อใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ได5. เพื่อใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ได

รูจักกับนักศึกษารุนพี่ และมี

ความรักความสามัคคตีอกันท้ัง

ตอเพื่อนนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ท่ีอยู

ตางสาขาและยังชวยเหลอืและ

ใหคําแนะนําแกนักศึกษาช้ันปท่ี 1

 ในการปรับตัวและเตรียมพรอม

ท่ีจะเขาสูมหาวทิยาลัย รวมถงึ

การเปนนักศึกษา สาขาสังคม

ศึกษา
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

26 โครงการศูนยฝก

ประสบการณวชิาชีพครู

1.1.2.3 1. เพื่อออกนิเทศกนักศึกษาฝก

ประสบการณวชิาชีพครู

 2. เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวชิาชีพครู

 3. เพื่อสัมมนานักศึกษาระหวาง

ฝกประสบการณวชิาชีพครู

1. ดําเนินโครงการครบ 4 

กจิกรรม

 2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมกจิกรรม เฉลี่ย ไม

ตํ่ากวา 3.51  จากคาเฉลี่ย 

เต็ม 5

เปาหมายเชิงปริมาณ

 - นักศึกษาหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑติ ของ

คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยนครพนม 

ช้ันปท่ี 4-5 จํานวน  639

- 1,263,385 - ต.ค.2558 - ก.ย.

2559

น.ส.พรรณพนัช 

 สมดา

ฝกประสบการณวชิาชีพครู

 4. เพื่อปจฉมินักศึกษาฝก

ประสบการณวชิาชีพครู

เต็ม 5 ช้ันปท่ี 4-5 จํานวน  639

  คน

 เปาหมายเชิงคุณภาพ

   - นักศึกษาทีเขารวม

โครงการมคีวามพงึพอใจ

ในการเขารวมโครงการ

ในระดับดี
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

27 โครงการอบรมศิษยเกาตาม

โครงการผลติครูมอือาชีพ ป

การศึกษา 2558

1.1.2.1 เพื่อใหศิษยเกาคณะครุศาสตรท่ี

เขารวมโครงการผลติครูมอือาชีพ

 ปการศึกษา 2558 ไดรับความรู

เกี่ยวกับสถานท่ีประกอบการ/

สถานศึกษา ท่ีเปดสอบบรรจุ 

และความรูเกี่ยวกับวชิาเอก 

ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ศิษยเกาคณะครุศาสตร - 30,000 - ก.พ.-พ.ค. 2559 นางสายชล   

วงคใหญ

และความรูเกี่ยวกับวชิาเอก 

ความสามารถท่ัวไป และวชิาชีพ

ครู ท่ีจะนําไปใชในการสอบบรรุจุ

เขาทํางาน
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

28 โครงการรับสมัครนักศึกษา

ใหมประจําปการศึกษา 2559

1.2.1.2 1. เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา 2559

2. เพื่อใหสามารถคัดเลอืก

นักเรียนมาเขาศึกษาตอคณะครุ

ศาสตร ท่ีมคีุณสมบัติเหมาะสม

กับสาขาวชิาท่ีเลอืก

รอยละ 80 ของผูเขาสอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 6 ท่ีสอบคัดเลอืกเขา

ศึกษาตอคณะครุศาสตร

 ประจําปการศึกษา 

2559 จํานวนไมนอยกวา

  200  คน

- 448,000 - พ.ย. 2558 -  ส.ค.

 2559

นางสายชล   

วงคใหญ

กับสาขาวชิาท่ีเลอืก

3.เพื่อใหการคัดเลอืกนักศึกษา

เขาศึกษาตอคณะครุศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2559 เปนไป

ดวยความโปรงใส บริสุทธ์ิ และ

ยุติธรรม

  200  คน

29 โครงการอบรมการใชงาน

ระบบบริการการศึกษาและ

ระบบการสบืคนสารสนเทศ

แกอาจารย

1.3.1.4 1. เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถ

สงผลการเรียนและใชงานระบบ

บริการการศึกษาออนไลนได

อยางถูกตอง

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาใช

บุคลากรคณะครุศาสตร รอย

ละ 80

บุคลากรคณะครุศาสตร - 18,000 - ม.ีค- ก.ย. 2559 นางสายชล   

วงคใหญ

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาใช

ระบบประเมนิผลการปฏบัิติงาน

ของบุคลากรไดอยางถูกตอง
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

30 โครงการใหความรูเกี่ยวกับ

ระบบงานทะเบียนและ

ประมวลผลกับนักศึกษา

1.3.1.4 1.  เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถงึ

นโยบาย วัตถุประสงค ของงาน

ทะเบียนและประมวลผล

2. เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถงึ

ขอบขายของหลักสูตร วธีิการ

เรียนการสอน การใหบริการ เพื่อ

นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รอยละ 80 นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะ

ครุศาสตร

9,000 - - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

น.ส.อัญชล ี   กํา

ริสุ

เรียนการสอน การใหบริการ เพื่อ

เปนขอมูลพื้นฐานในดานการ

เรียนใหแกนักศึกษา 

3.  เพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยและ

เกดิความรูสกึเปนกันเอง เปน

การสรางสัมพันธภาพและให

นักศึกษามทัีศนคติท่ีดี
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

31 โครงการพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอน

1.3.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาเกดิการเรียนรู

และเขาใจในเนื้อหาสาระตอ

กจิกรรมการเรียนการสอนไดดขีึ้น

2. เพื่อใหอาจารยผูสอนมี

เอกสารประกอบการสอน

เชิงปริมาณ

- จํานวนเอกสาร

ประกอบการสอน 

เชิงคุณภาพ

- แบบประเมนิคุณภาพของ

เอกสารประกอบการสอน

เชิงปริมาณ

- เอกสารประกอบการ

สอน

เชิงคุณภาพ

- อาจารยและนักศึกษา

สาขาวชิาคอมพวิเตอรมี

- 30,000 - ม.ิย.-ส.ค. 2559 อ.พงศเทพ 

โคตรประทุม

เอกสารประกอบการสอน

โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 

ทาน

สาขาวชิาคอมพวิเตอรมี

เอกสารประกอบการ

สอนท่ีมเีนื้อหาท่ีเปน

ประโยชนตอการเรียนใน

ช้ันเรียน

32 โครงการสนับสนุนการผลติ

หนังสอื/ตํารา

1.3.2.1  เพื่อสรางความรูและความเขาใจ

 พัฒนาทักษะ ในการเขยีนและ

ผลติหนังสอืและตําราใหแก

คณาจารยคณะครุศาสตร

ไดผลงานวชิาการไมนอยกวา

 5 เร่ือง

คณาจารย คณะครุ

ศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม

- 207,692 - ก.พ. - ก.ย. 2559 น.ส.วรปภา  

เทศประสทิธ์ิ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

33 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยสาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา

1.3.2.3 1. เพื่อใหคณาจารยไดเพิ่มพูน

ประสบการณและการเรียนรูใหม

จากการไปอบรม  ประชุม  และ

สัมมนาวชิาการ

2. เพื่อใหคณาจารยไดพัฒนา

ความรูและความสามารถนําไปใช

อาจารยและเจาหนาท่ีเขารวม

โครงการ จํานวน 6 คน

อาจารยและเจาหนาท่ี

สาขาวชิาการบริหาร

การศึกษา

- 50,000 - ต.ค. 2558 - ม.ิย. 

2559

ดร.รชฏ  

สุวรรณกูฎ

ความรูและความสามารถนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนให

เกดิประสทิธิภาพสูงสุด

34 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยสาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวัย

1.3.2.3 1. เพื่อใหอาจารยประจํา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย ได

เพิ่มพูนความรูและประสบการณ

2. เพื่อใหเปนแนวทางในการ

พัฒนาวชิาการของอาจารย

ประจําสาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวัย มหาวทิยาลัยนครพนม 

เชิงปริมาณ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. รอยละของผูเขารวม

โครงการ

เชิงคุณภาพ

1. ความพงึพอใจของผูเขารวม

โครงการ

อาจารยประจําสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย 5 คน 

- 60,000 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.นิดาพร     

อาจประจญ

ปฐมวัย มหาวทิยาลัยนครพนม 

ไดอยางมปีระสทิธิภาพ

โครงการ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

35 โครงการบริหารจัดการ

สาขาวชิาสังคมศึกษา

1.3.2.3 1. เพื่อใหคณาจารยได

ประสบการณและการเรียนรูใหม

จากการไปอบรมประชุม สัมมนา

วชิาการ                   2.เพื่อให

คณาจารยไดพัฒนาความรูและ

ความสามารถนําไปใชในการสอน

1. อาจารยสาขาวชิาสังคม

ศึกษา ไปศึกษาดูงาน อบรม 

ประชุม และสัมมนาวชิาการ 1

 คร้ัง                            2.

 จํานวนคร้ังในการจัดซื้อวัสดุ

 อุปกรณ

1. อาจารยสาขาวชิา

สังคมศึกษา  5 คน     2.

 สาขาวชิาสังคมศึกษา

- 61,824 - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.ภาวด ี      

พันธรักษ

ความสามารถนําไปใชในการสอน

ได             3. เพื่อจัดซื้อวัสดุ 

อุปกรณการเรียนการสอนใน

สาขาวชิา

 อุปกรณ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

36 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ 1.4.1.1 1. เพื่อพัฒนาองคความรู

ทางดานวชิาการ และวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลายแกนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

 2. เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มพูน

ความรูและประสบการณใน

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 

100 คน

- รอยละของผูเขารวม

โครงการฯ  รอยละ 100

- ระดับความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการฯ 3.51 ขึ้น

1. นักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร จํานวน 100 คน

- 30,000 -  ก.พ.2559 อ.วรรณธิภา     

อุนารัตน

ความรูและประสบการณใน

ทักษะภาษาอังกฤษจากการ

เรียนรูวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย

 3.  เพื่อใหนักศึกษาเกดิแรง

บันดาลใจในการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษในการเรียนของ

ตนเอง

 4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา และเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

ผูเขารวมโครงการฯ 3.51 ขึ้น

ไป
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

37 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวทิยาศาสตร

1.1.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดมอีากาศ

เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการ

ทางวทิยาศาสตร และไดรับ

ประสบการณจากแหลงความรูท่ี

มปีระสทิธิภาพ

2. เพื่อเปดโลกทัศนการเรียนรู

จํานวนผูเขารวมโครงการ

รอยละ 80

นักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร

154,700 86,400 - ต.ค. 2558 - พ.ค.

 2559

อ. ไพเราะ    

เสาะสมบูรณ

2. เพื่อเปดโลกทัศนการเรียนรู

ทางดานวทิยาศาสตร

 3. เพื่อเสริมสรางความสามัคค ี

และความมรีะเบียบวนัิยใหกับ

นักศึกษา

 4. เพื่อเพิ่มพูนความรูท่ีจําเปนใน

การพัฒนาตนเองและวชิาชีพ

ของนักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

38 โครงการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุน

ในโรงเรียนระดับปฐมวัย

1.4.1.2 1. เพื่อใหนักศึกษามคีวามรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแตง

นิทานสําหรับเด็กประกอบการ

เชิดหุนได

2.  เพื่อใหนักศึกษาไดฝก

ปฏบัิติการเชิดหุนและการแสดง

เชิงปริมาณ

1.  จํานวนผูเขารวมโครงการ

2.  รอยละของผูเขารวม

โครงการ

เชิงคุณภาพ

1.  ความพงึพอใจของ

นักศึกษาสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัยช้ันปท่ี 

3 ป 4 จํานวน 187 คน

30,000 - - พ.ย. 2558 - ม.ีค. 

2559

อ.นิดาพร     

อาจประจญ

ปฏบัิติการเชิดหุนและการแสดง

ละครหุนประกอบนิทานท่ีแตงขึ้น

ได

3. เพื่อใหนักศึกษาไดเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานผานการ

แสดงนิทานหุนสําหรับเด็กปฐมวัย

1.  ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

39 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน

สําหรับการเรียนการสอน 

(สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย)

1.3.1.1 1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ 

เคร่ืองใชสํานักงาน วัสดุ

สิ้นเปลอืง และวัสดุถาวร เพื่อ

อํานวยความสะดวก ใหกับ

อาจารยผูสอน

2. เพื่อใหการดําเนินงานในสาขา

1. ไดรับวัสดุอุปกรณตรงตาม

ความตองการ

2. ไดรับวัสดุอุปกรณในการ

จัดทําเอกสาร  รายงาน ใบ

ความรู  ใบงาน แผนการสอน

 ฯลฯ ไดอยางเพยีงพอ 

อาจารยประจําสาขาและ

 นักศึกษาประจําสาขา

4,100            47,774          - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.นิดาพร       

อาจประจญ

2. เพื่อใหการดําเนินงานในสาขา

ให มรีะบบ และประสทิธิภาพ

3. เพื่อสงเสริมการประกัน

คุณภาพสถานศึกษา

 ฯลฯ ไดอยางเพยีงพอ 

40 โครงการบริหารจัดการ

สาขาวชิาคอมพวิเตอร

1.3.1.1 1. เพื่อพัฒนาอาจารย

2. เพื่อพัฒนาระบบการ

ใหบริการนักศึกษา

3. เพื่อพัฒนาการวัดและ

ประเมนิผลนักศึกษาตาม

หลักสูตร                          4. 

เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ เคร่ืองใช

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

2. ความพงึพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ             

3. ไดรับวัสดุอุปกรณในการ

จัดทําเอกสาร  รายงาน ใบ

ความรู  ใบงาน แผนการสอน

 ฯลฯ ไดอยางเพยีงพอ และมี

1. อาจารยประจําสาขา

2. นักศึกษาสาขา

คอมพวิเตอร ช้ันปท่ี 1-5

75,500         110,536        - ต.ค. 2558 - ส.ค. 

2559

อ.ศรีสุดา      

ดวงโตด

เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ เคร่ืองใช

สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลอืง และ

วัสดุถาวร เพื่ออํานวยความ

สะดวก ใหกับอาจารยผูสอน

 ฯลฯ ไดอยางเพยีงพอ และมี

ประสทิธิภาพ
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

41 โครงการบริหารจัดการ

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

1.3.1.1 1. เพื่อใหมสีื่อ วัสดุ อุปกรณ ใน

การจัดการเรียนการสอน

สาขาวชิาภาษาอังกฤษท่ีเพยีงพอ

และมคีุณภาพ

 2. เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและอาจารย

1. จํานวนสื่อ วัสดุ อุปกรณ 

100 รายการ

2. รอยละของสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ ท่ีมคีุณภาพ รอยละ 

100

เปาหมายเชิงปริมาณ     

 - สื่อ วัสดุ อุปกรณ 

สําหรับสําหรับนักศึกษา

และคณาจารยสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ คณะครุ

ศาสตร  จํานวน 100 

104,200        - - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

อ.วรรณธิภา      

   อุนารัตน

ศักยภาพนักศึกษาและอาจารย

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ในการ

จัดการ

เรียนการสอน รวมถงึกจิกรรม

ตาง ๆ ไดอยางมปีระสทิธิภาพ

ศาสตร  จํานวน 100 

รายการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ     

 - มผีลการประเมนิ

ความพงึพอใจตอ

คุณภาพของสื่อ วัสดุ 

อุปกรณ ในระดับดี
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

42 โครงการบริหารจัดการคณะ

ครุศาสตร 

1.3.1.1  1. เพื่อบริหารจัดการคาใชจาย

งบบุคลากร ของคณะฯ            

2. เพื่อบริหารจัดการคาใชจาย

ในการเดนิทางไปราชการ

คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ 

และคาสาธารณูปโภค           3.

 1. จํานวนกจิกรรม            

2. จํานวนการดําเนินโครงการ

 1. บุคลากรในคณะ  ครุ

ศาสตร                    2.

 คณะครุศาสตร

3,189,324     30,467,176    - ต.ค. 2558 - ก.ย. 

2559

นางภัคณัท      

หตะเสน

และคาสาธารณูปโภค           3.

 เพื่อบริหารจัดการและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนของ

คณะครุศาสตร
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

43 โครงการบริหารจัดการภายใน

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

1.3.1.1 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ท่ี

จําเปนในการจัดการเรียนการ

สอน และการทํากจิกรรมของ

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

2. เพื่อสนับสนุน สงเสริม

บุคลากรในสาขาวชิา

จํานวนผูเขารวมโครงการ

รอยละ 80

คณาจารยและนักศึกษา

สาขาวชิาวทิยาศาสตร

4,900           57,440          - ต.ค. 2558 - ส.ค. 

2559

อ.ไพเราะ   เสาะ

สมบูรณ

บุคลากรในสาขาวชิา

วทิยาศาสตรในการพัฒนา

ความรูท่ีเปนประโยชนในการ

เรียนการสอน และพัฒนา

ศักยภาพของผูสอนเอง

3. เพื่อการจัดการภายใน

สาขาวชิาวทิยาศาสตร             
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

44 โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน

ในประเทศ กจิกรรม นิเทศ 

ติดตาม การทําวทิยานิพนธ  

ของนักศึกษาสาขาวชิา

หลักสูตรและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู

1.1.2.3 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณของนักศึกษา เปน

การเปดโลกทัศนในสังคมและ

วัฒนธรรมและภาษาท่ีแตกตาง

 2. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวชิา

หลักสูตรและนวัตกรรมการ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวา 30 คน

2. ผูเขารวมโครงการมคีวาม

พงึพอใจตอโครงการระดับด ี

คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

อาจารย เจาหนาท่ี และ

นักศึกษาสาขาวชิาการ

หลักสูตรและนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู

- 50,000         - เม.ย - ก.ค. 2559 ดร.สาวติรี      

เถาวโท

จัดการเรียนรู หลักสูตรและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู พัฒนาคุณภาพ

งานวทิยานิพนธ ดําเนินการเขยีน

รายงานผลการวจิัย และเขยีน

บทความวจิัยเพื่อเผยแพรใน

วารสารระดับชาติตอไป

 3. เพื่อกระตุน ติดตาม

ความกาวหนาของนักศึกษา ใน

การเขยีนรายงานวทิยานิพนธ

 4. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ

อันดรีะหวางคณาจารยและ

นักศึกษา สาขาวชิาหลักสูตร

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย สาขาวชิาหลักสูตร

และนวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู

1.3.2.3 1. เพื่อใหการปฏบัิติงาน

สอดคลองกับนโยบาย วสัิยทัศน

 ภารกจิและเปาหมายของคณะ

ครุศาสตร                     2. 

เพื่อใหอาจารยในสาขาวชิา

หลักสูตรและนวัตกรรมการ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

100%                           2.

 ความพงึพอใจของเขารวม

โครงการ 3.51

อาจารยสาขาวชิา

หลักสูตรและนวัตกรรม 

จํานวน 5 คน

20,000 - พ.ค.-ก.ค. 2559 ดร.สาวติรี      

เถาวโท

หลักสูตรและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรูไดพัฒนาความรู

ความสามารถทางการวจิัย การ

จัดการเรียนการสอน การ

ผลติผลงานทางวชิาการและ

ศักยภาพของตนเองตลอดเวลา
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

46 โครงการจัดทําหลักสูตรครุศา

สตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติ

ศาสตรศึกษา

1.1.1.2 1. เพื่อจัดทําหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร

ศึกษา                        2. เพื่อ

จัดทําหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบ

 หลักสูตรผานไดรับการ

อนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย

อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

 จํานวน 20 คน

66,080  ต.ค.2558 - ก.พ.

2559

ดร.อาริยา  

สุริยนต

ระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

พ.ศ.2552
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

47 โครงการจัดทําวารสารและสื่อ

โฆษณาประจําคณะครุศาสตร

 มหาวทิยาลัยนครพนม

1.2.1.2 1. เพื่อเผยแพรขาวสารความรู 

ความบันเทิง และกจิกรรมของ

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม                             

2. เพื่อเปนสื่อกลางระหวาง

บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

  จํานวนวารสารและแผนพับ

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม

บุคคลท้ังภายในและ

ภายนอกคณะได

รับทราบขาวสาร 

กจิกรรมตางๆของคณะ

ครุศาสตร

51,000 ม.ค.- ก.ย. 2559 นายณัฐวรรธน  

ตันรัตนกุลชัย

บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

ตลอดจนผูปกครอง นักศึกษา 

และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ           

3. เพื่อเปนแรงจูงใจใหแก

บุคคลภายนอกไดมาศึกษาตอท่ี

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม
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รหัส ระยะเวลา

โครงการ แผนดนิ รายได อ่ืนๆ ดําเนนิการ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 1 : ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวชี้วัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผดิชอบ

48 โครงการการจัดการองค

ความรู (KM) คณะครุศาสตร

1.3.1.3 1. เพื่อพัฒนางานวจิัยของคณะ

ใหดย่ิีงขึ้น                            

 2. เพื่อใหอาจารยในคณะไดมี

แนวทางในการทํางานวจิัย และ

งานดานการเรียนการสอน

1. อาจารยในคณะครุศาสตร 

จํานวนไมนอยกวา 35 คน    

2. อาจารยมคีวามพงึพอใจ

อยูในระดับด ี(คะแนน 3.51 

ขึ้นไป)

1. อาจารยในคณะครุ

ศาสตร จํานวนไมนอย

กวา 35 คน ไดเขารวม

กจิกรรม                    

2. มกีารจัดการความรู

ดานการผลติบัณฑติ 

20,000  ม.ีค.2559 น.ส.อิชยา   กอง

ไชย

ดานการผลติบัณฑติ 

และการวจิัย เผยแพร

และใชประโยชนไดจริง

49 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

คณะครุศาสตร

1.1.1.1 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะ

ใหไดมาตรฐานตามกรอบ

คุณวุฒิอุดมศึกษา

จํานวนหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของคณะท่ีไดรับ

การปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญา

ตรีของคณะจํานวน 4 

หลักสูตร

120,000 ก.พ.-ม.ิย.2559 1. ดร.รชฏ  

สุวรรณกูฏ       

2. อ.นิดาพร  

อาจประจญ    3.

 อ.ไพเราะ  เสาะ

สมบูรณ  4.

อ.วรรณธิภา  อุ

นารัตน      5.อ.นารัตน      5.อ.

สุภาวรรณ  ฤๅ

กําลัง

4,553,624 34,626,354รวมเงนิ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวจิัย

2.1.1.1  เพื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นการวจิัยและพัฒนา

แนวทางการจัดทํา

โครงการวจิัย

1. รอยละ 80 ของความพึง

พอใจของการจัดโครงการ

2  รอยละ 80 ของผูเขารวม

โครงการท่ีมีความเขาใจใน

หัวขอท่ีจัดเพ่ิมมากขึ้น

บุคลากรสายวชิาการ คณะ

ครุศาสตร จํานวน 40 คน

- 24,720     - เม.ย.-59 นางสาววรปภา  

เทศประสทิธ์ิ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ
ผูรับผิดชอบ

 แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 2 : วจัิยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

หัวขอท่ีจัดเพ่ิมมากขึ้น

2 โครงการบริหารจัดการงาน

ทะเบียนและประมวลผล : 

สํารวจภาวะการมีงานทํา

ของบัณฑิตและความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต

2.1.1.3 1. เพื่อติดตามภาวะการมีงาน

ทําของบัณฑิตและความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต

2. เพื่อนําผลการวจิัยมา

พัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล

ย่ิงขึ้น

รอยละของบัณฑิตท่ีไดรับการ

สํารวจ ไมนอยกวารอยละ 20 

ของจํานวนบัณฑิตท่ีจบ

การศึกษา

1. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา

2. ผูใชบัณฑิต

- 6,000      - มี.ค.- ก.ย.2559 นางสาวอัญชล ี  

กําริสุ

3 โครงการสนับสนุนทุนวจิัย 2.1.1.1  เพื่อสงเสริมและประสานให จํานวนผูรับทุนไมนอยกวา 9 บุคลากร สายวชิาการ คณะ - 588,462  -  ก.พ. - ก.ย. นางสาววรปภา  3 โครงการสนับสนุนทุนวจิัย 2.1.1.1  เพื่อสงเสริมและประสานให

เกดิงานวจิัยในลักษณะพหุ

วทิยาการ ของบุคลากรสาย

วชิาการ ของคณะครุศาสตร

กับสถาบันอ่ืนๆ ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ

จํานวนผูรับทุนไมนอยกวา 9 

เร่ือง

บุคลากร สายวชิาการ คณะ

ครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม

- 588,462  -  ก.พ. - ก.ย. 

2559

นางสาววรปภา  

เทศประสทิธ์ิ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ
ผูรับผิดชอบ

 แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 2 : วจัิยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

4 โครงการประชุมวชิาการ

และสงเสริมการเรียนรูดาน

การวจิัย

2.3.1.3 1.  เพื่อจัดประชุมวชิาการ และ

ใหความรูดานการวจิัยแก

อาจารย นักศึกษาของคณะ

ครุศาสตร

2.  เพื่อบูรณาการการจัดการ

1. รอยละผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของ

เปาหมาย

2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับด ี(คะแนน

คณาจารย นักศึกษา คณะ

ครุศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม และมหาวทิยาลัย

เครือขาย

- 100,000   - เม.ย. -  ก.ย. 

2559

ดร.รชฏ       

สุวรรณกูฎ

2. เพื่อบูรณาการการจัดการ

เรียนการสอนกับการวจิัยและ

ใหนักศึกษาไดเขารวม

กจิกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรู

ดานการวจิัย     3. เพื่อเปน

เวทีในการนําเสนอผลงานวจิัย

ของนักศึกษา

โครงการอยูในระดับด ี(คะแนน

 3.51)

5 โครงการการจัดการความรู

ดานการวจิัย 

2.3.3.1 เพื่อสรางองคความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการทําวจิัย

บุคลากร สายวชิาการ  คณะ

ครุศาสตร   มหาวทิยาลัย

นครพนม มีความรูความเขาใจ

บุคลากร สายวชิาการ  คณะ

ครุศาสตร   มหาวทิยาลัย

นครพนม

- 18,000     - มี.ค.-59 นางสาววรปภา  

เทศประสทิธ์ิ

ประสบการณการทําวจิัย

รวมกัน และนําไปใชประโยชน

ไดจริง

นครพนม มีความรูความเขาใจ

ในการจัดการความรูดานวจิัย

ไดดย่ิีงขึ้น

นครพนม
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ
ผูรับผิดชอบ

 แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 2 : วจัิยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รหัสโครงการ วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

6 แผนงานศึกษามรดกภูมิ

ปญญาดานวัฒนธรรมการ

ทอผามัดหม่ีบนความ

หลากหลายของกลุมชาติ

พันธุในแองสกลนคร

2.3.2.1 เพื่อจัดทําวจิัย เร่ือง แผนงาน

ศึกษามรดกภูมิปญญาดาน

วัฒนธรรมการทอผามัดหม่ี

บนความหลากหลายของกลุม

ชาติพันธุในแองสกลนคร

คณะมีงานวจิัยจํานวน 1 เร่ือง  - ประชากรในงานวจิัย 428,080   ต.ค.58 - ก.ย.59 อาจารยวรีะศักดิ์ 

จุลดาลัย

พันธุในแองสกลนคร ชาติพันธุในแองสกลนคร

    428,080     737,182             -   รวมเงนิ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

1 โครงการบริหารจัดการงาน

บริการวชิาการ

3.1.1.1 1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการ

วชิาการ 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรและ

คณะกรรมการบริการวชิาการ

3. เพื่อจัดทําคูมอืบริการวชิาการ

การประจําปงบประมาณ 2559 

1. คูมอืงานบริการวชิาการ    

แผนการดําเนินงานประจําป

งบประมาณ 2559              2.

 รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ 2559

1. นักศึกษา  อาจารย  

เจาหนาท่ี                          

 2. คณะครุศาสตร

16,368     48,000       - ต.ค. 2558 -  

ก.ย. 2559

น.ส.อรอนงค     

คําคนช่ือ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

การประจําปงบประมาณ 2559 

4. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

งานบริการวชิาการประจําป

งบประมาณ  2559

2 โครงการ One Teacher One 

Product (OTOP) 

3.4.1.3 1. เพื่อใหครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา มีความรู

และทักษะในการใชโปรแกรมอักข

ราวสุิทธ์ิ และการสบืคนขอมูล

วจิัยออนไลน 

 2. เพื่อประสานความรวมมอืกับ

1. จํานวนผูรวมโครงการไม

นอยกวา 300 คน

2. ความพึงพอใจของผูรวม

โครงการ 3.51 จากคะแนนเต็ม

 5.00                               

 3. ผูเขารวมโครงการมีอีเมล

1. ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน 

สาขาวชิาบริหารการศึกษา

2. คณาจารย ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา      ในจังหวัด

นครพนม 

3. นิสติ นักศึกษา และผูสนใจ

30,000    - - ม.ค.-59 ผศ.ดร.สุมาล ี    

ศรีพุทธรินทร

 2. เพื่อประสานความรวมมอืกับ

หนวยงาน ดานการศึกษาใน

ทองถิ่น ในการพัฒนาครู 

คณาจารย และบุคลากรทางการ

ศึกษา

 3. ผูเขารวมโครงการมีอีเมล

แอคเคาทสําหรับการเขาใช

โปรแกรมอักขราวสุิทธ์ิและมี

ผลการวเิคราะหงานวจิัยคนละ 

1 เร่ือง

3. นิสติ นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป 

Aue
Typewriter
85



แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

3 โครงการบริการวชิาการแก

สังคมท่ีบูรณาการกับการวจิัย

3.1.1.1 1. เพื่อนําความรูจากการบริการ

วชิาการมาเปนโจทยของการวจิัย

2. เพื่อเกดิการบูรณาการ

ระหวางการวจิัยและการบริการ

วชิาการ

3. เพื่อใหเกดิเครือขายความ

1. จํานวนงานวจิัยท่ีบูรณาการ

กับโครงการบริการวชิาการ

2. ความพึงพอใจของนักวจิัยท่ี

รวมโครงการและครูจาก

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ย 3.51 จากคะแนน   

โรงเรียนขัน้พื้นฐานในจังหวัด

นครพนม อยางนอย 5 โรงเรียน

- 180,000     - ธ.ค. 2558 -  

ก.ย. 2559

(1) ผศ.ดร.สุมาลี  

ศรีพุทธรินทร      

(2) อ.ศรีสุดา    

ดวงโตด            

(3) อ.นิดาพร  อาจ

ประจญ       (4) 
3. เพื่อใหเกดิเครือขายความ

รวมมอืในการบริการวชิาการ

และการวจิัยในรูปแบบการวจิัย

เชิงพื้นท่ี

คาเฉลี่ย 3.51 จากคะแนน   

เต็ม 5

ประจญ       (4) 

ดร.นาตยาภร  บุญ

เรือง            (5) 

อ.สุทธลัิกษณ 

สวรรยาวสุิทธิ์     

(6) ผศ.ดร.พจิิตรา 

 ธงพานิช            

(7) อ.ไพเราะ  เสาะ

สมบูรณ

4 โครงการ Com Care คร้ังท่ี 5 3.4.1.3 1. ใหบริการเช็คสภาพเคร่ืองและ

ซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ

 ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

1. นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร 

ช้ันปท่ี 1-4 เขารวมโครงการ 

30,000    - - ธ.ค.-58 อ.ศรีสุดา       

ดวงโตดซอมบํารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน

2. ใหบริการติดต้ังซอฟตแวร

ประยุกตเพื่อใชงานในระบบ 

Windows

3. ใหบริการตรวจเช็คสภาพและ

ซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหแก

ชุมชนและบุคคล ภายนอก

มหาวทิยาลัย

 ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว       2. ระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับด ี(เฉลี่ย 

3.51)

ช้ันปท่ี 1-4 เขารวมโครงการ 

จํานวน 60 คน

2. บุคคลภายนอก 60 คน

ดวงโตด
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

5 โครงการบริการวชิาการการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ

เรียนรูโดยใชวจิัยเปนฐาน

3.4.1.3 1. เพื่อสรางเสริมความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ วจิัย

และพัฒนาการเรียนการสอน

สําหรับครูอาจารย บุคลากร

ทางการศึกษาและผูสนใจ

2. เพื่อสรางเสริมความรูความ

1. ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80                    

2. มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา

 3.50

ครู   อาจารย   พ้ีนท่ี จังหวัด

นครพนม

30,000    - -  ม.ค. 2559 ดร.นาตยาภร  

บุญเรือง

2. เพื่อสรางเสริมความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอขอ

คนพบและรายงานการวจิัย
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

6 โครงการหลักสูตรและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

3.4.1.3 1. เพื่อเสริมสรางความรู ความ

เขาใจ ในการพัฒนาหลักสูตร

ทองถิ่น โดยเนน Mentoring และ 

Coaching เพื่อพัฒนาทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการ

เขาสูประชาคมอาเซยีน

1. ครู อาจารย  เขารวม

โครงการไมนอยกวา รอยละ 80

                                    2.

 มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา 

3.50

ครู  อาจารย เขตพื้นท่ี จังหวัด

นครพนม

30,000    - -  มี.ค. 2559 ผศ.ดร.พิจติรา  

ธงพานิช

เขาสูประชาคมอาเซยีน

2. เพื่อเสนอกระบวนทัศนใหม

เกี่ยวกับหลักสูตร  การสอน  

และการนิเทศใหสอดคลองกับ

สภาพสังคม โดยเนน Mentoring 

และ Coaching เพื่อพัฒนาทักษะ

ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 และการ

เขาสูประชาคมอาเซยีน
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

7 โครงการคายอาสาพัฒนาหอง

คอมพิวเตอร สําหรับโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน บาน

หนองดู จังหวัดนครพนม

3.4.1.3 1.  พัฒนาหองคอมพิวเตอร โดย

ซอมบํารุงใหเคร่ืองคอมพิวเตอร

สามารถใชงานไดตามความ

เหมาะสม

2.  พัฒนาหองสมุดใหมี

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ

1. รอยละของผูเขารวมกจิกรรม

ในโครงการ ไมนอยกวารอยละ

 80 จากเปาหมายท่ีต้ังไว        

                       2. ระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับด ี(เฉลี่ย 

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร 

ช้ันปท่ี 1-3 เขารวมโครงการ 

จํานวน 100 คน

30,000       -   ม.ค. 2559 อ.สุวสิาข      

จรัสกมลพงศ

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอ

การศึกษาคนควาและสบืคนขอมูล

3.  จัดกจิกรรมใหความรูดาน

คอมพิวเตอรเบ้ืองตนแกนักเรียน

ภายในโรงเรียน

4.  พัฒนาสภาพแวดลอม

โดยท่ัวไปของหองเรียน ใหมี

สภาพท่ีเหมาะสําหรับการจัดการ

เรียนการสอน

โครงการอยูในระดับด ี(เฉลี่ย 

3.51)
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

8 โครงการคายฐานการเรียนรู

ครูวทิยาศาสตร

3.4.1.3 1. เพื่อเผยแพรความรูทางดาน

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

นักศึกษาและคนในชุมชน

 2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนเรียนรู

ทางวทิยาศาสตร พื้นฐานจาก

การปฏิบัติ ทดลอง และสงเสริม

การนําการบริการวชิาการเขา

สอดแทรกในสาระวชิาท่ีทําการ

สอน

นักเรียนท่ีเขารวมโครงการ 250

 คน

30,000       - ก.พ.-59 อ.ไพเราะ     

เสาะสมบูรณ

การปฏิบัติ ทดลอง และสงเสริม

ใหเยาวชนไดเขาใจกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร

 3. เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน

วทิยาศาสตร และสรางเจตคติท่ีดี

ในการเรียนวทิยาศาสตร

 4. เพื่อสรางกลุมโรงเรียน

เครือขายกับมหาวทิยาลัย

นครพนม
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

9 โครงการบริการวชิาการสังคม

ศึกษาเพื่อชุมชน

3.4.1.3 1. เพื่อจัดเก็บเอกสารใบลานไว

ในสถานท่ีอันเหมาะสม เพื่อให

รักษาใหเกดิประโยชนใหมาก

ท่ีสุดและนานท่ีสุด

2. เพื่อสงเสริมชุมชนใหเกดิ

จติสํานึกรักษืและหวงแหนคัมภีร

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ  

56  คน

2. มีการเก็บเอกสารใบลานท่ี

เหมาะสม

3. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ 3.51   จากคะแนน

1. บุคลภายนอก 50  คน

2. อาจารยสาขาวชิาสังคม

ศึกษา 6  คน  

30,000    - -   มี.ค. 2559 ดร.อธิราชย     

นันขันตี

จติสํานึกรักษืและหวงแหนคัมภีร

ใบลานอันเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมภูมิปญญาในทองถิ่น

ของตนเอง

โครงการ 3.51   จากคะแนน

เต็ม 5
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

10 โครงการกจิกรรมคายอาสา

วชิาการพ่ีสอนนอง

3.4.1.3 1. เพื่อใหนักเรียนท่ีเขารวม

โครงการไดมีทักษะในการทํา

ขอสอบและเห็นแนวทางในการ

ทําขอสอบมากขึ้น

2. เพื่อปลูกฝงทัศนคติท่ีดตีอวชิา

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ

 ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว       2. ระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับด ี(เฉลี่ย 

3.51)

1. นักศึกษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ จํานวน 43 คน

2. นักเรียนช้ัน ป. 4

30,000    - -  ก.พ. 2559 อ.วรรณธิภา     

อุนารัตน

ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ

3. เพื่อใหนักเรียนมีความกลา

แสดงออกในสิ่งท่ีถูกตองและ

เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดตีอ

บุคคลอ่ืน

4. เพื่อพัฒนาทักษะการใช

ภาษาอังกฤษในการเรียนและ

พัฒนาผลการสอบวัดระดับ

คะแนน ONET                       

5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

3.51)

นักศึกษามหาวทิยาลัยนครพนม

ใหมีความพรอมสูการเรียนการ

สอนตอไป
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

11 โครงการสรางเครือขายแม

สอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบ

บูรณาการเด็กปฐมวัย

3.4.1.3 1. เพื่อใหผูปกครองสามารถ

พัฒนาเด็กในปกครองมี

พัฒนาการความพรอมเหมาะสม

กับวัยได

2. เพื่อใหผูปกครองสามารถ

เลอืกใชสื่อ  ผลติสื่อไดถูกตอง

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ

 ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว       2. ระดับ

ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการอยูในระดับด ี(เฉลี่ย 

3.51)

1. ผูปกครองนักเรียนช้ันอนุบาล

  หมูบานเนินสะอาด จํานวน 

30 คน                              

2. นักศึกษา และอาจารย 

คณะครุศาสตร จํานวน 100  

คน 

- 30,000       - พ.ค.-59 ดร.ศิริดา บุรชาติ

เลอืกใชสื่อ  ผลติสื่อไดถูกตอง

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

สอดคลองกับสภาพชุมชน

3. เพื่อใหผูปกครองมีความรู

ความเขาใจและรูวธีิปฐมพยาบาล

เบ้ืองตนใหกับเด็กปฐมวัยได

4. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวชิา

การศึกษาปฐมวัย ไดรวม

กจิกรรมและฝกทักษะการให

ความรูกับผูปกครอง

3.51) คน 
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

12 โครงการคายวชิาการภาษาไทย 3.4.1.5 1. เพื่อฝกใหเยาวชนในชุมชน

ตําบลนาราชควายมีทักษะในการ

เปนมัคคุเทศกและใชเวลาวางให

เกดิประโยชน

2. เพื่อพัฒนาพื้นท่ีชุมชนตําบล

นาราชควาย เปนแหลงทองเท่ียว

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ   

ไมนอยกวา รอยละ 80          

2. ความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการ อยูในระดับดี

อาจารยและนักศึกษา  

สาขาวชิาภาษาไทย เยาวชน

และสมาชิกในชุมชนตําบลนารา

ชควาย จํานวน 120 คน

30,000       -   เม.ย. 2559 อ.สุภาวรรณ    

ฤๅกําลัง

นาราชควาย เปนแหลงทองเท่ียว

ท่ีมีการจัดการ  อยางเปนระบบ

3. เพื่อฝกทักษะการถายทอด

และสรางกจิกรรมของนักศึกษา

สาขาวชิาภาษาไทย
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 3 : บรกิารวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

13 โครงการบริการวชิาการในอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง

 

3.4.1.6 1. เพื่อพัฒนาคณาจารย 

เจาหนาท่ี นักศึกษา 

มหาวทิยาลัยฮาติงห ประเทศ

เวยีดนาม และบุคลากร

มหาวทิยาลัยนครพนม ใหมี

ความรูและทักษะในการพัฒนา

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ   

ไมนอยกวา รอยละ 80          

2. ความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการ อยูในระดับด ี      3. 

การดําเนินงานในพันธกจิการ

บริการวชิาการของคณะและ

1. นักศึกษา คณะครุศาสตร/

มหาวทิยาลัยฮาติงห ประเทศ

เวยีดนาม                           

2. บุคลากรทางการศึกษาของ

มหาวทิยาลัยนครพนม/

มหาวทิยาลัยฮาติงห ประเทศ

- 100,000     - มี.ค.-มิ.ย.2559 ผศ.ดร.สุมาล ี  

ศรีพุทธรินทร

ความรูและทักษะในการพัฒนา

นวัตกรรมการเรียนรูท่ีทันสมัย

มากย่ิงขึ้น

2.  เพื่อใหคณาจารยและ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี

สวนรวมนําองคความรูในวชิาท่ี

ศึกษาสูการบริการวชิาการแก

ประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง

3.  เพื่อผลักดันพันธกจิดานการ

บริการวชิาการสูประเทศอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขงของ

บริการวชิาการของคณะและ

มหาวทิยาลัยอยูในบรรลุ

เปาหมายตามแผน

มหาวทิยาลัยฮาติงห ประเทศ

เวยีดนาม

มหาวทิยาลัยนครพนม ใหบรรลุ

เปาหมาย

    196,368       448,000             -   รวมเงนิ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

1 โครงการวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนาและประเพณี

ไทย

4.1.1.2 1. เพื่อเปนการรวมสบืสานงาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี ศาสนา

ใหดํารงคงอยูคูสังคมไทย

  2. เปนการสงเสริมการใชเวลาวาง

ใหเกดิประโยชนหางไกลยาเสพติด

1. ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80             2. 

ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับ

 มาก

นักศึกษาของคณะ         

ครุศาสตร  ช้ันปท่ี 1        

ทุกสาขา 

22,680    72,000    -  ต.ค. 2558 -  

ก.ค. 2559

นายนันทวรภัทร  

พิมพศักดิ์

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

ใหเกดิประโยชนหางไกลยาเสพติด

แกนักศึกษาและการทํากจิกรรม

รวมกันเปนหมูคณะในการพัฒนา

ความกลาแสดงออกของนักศึกษา

 มาก
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

2 โครงการวันสําคัญ :  

กจิกรรมประเพณสีงกรานต

สบืสานวัฒนธรรมไทย         

  คณะครุศาสตร  

มหาวทิยาลัยนครพนม  

4.1.1.2 1. เพื่อเปนการรวมอนุรักษและสบื

ทอดประเพณ ี (สงกรานต)  ให

ดํารงคงอยูคูสังคมไทยตอไป

2. เพื่อเสริมสรางการทํากจิกรรม

รวมกัน  ใหกับบุคลากรในองคกร

1. รอยละของผูเขารวม

โครงการ                         

   2. ความพึงพอใจของผูรวม

โครงการ

1. บุคลากร  คณะครุศาสตร 

เขารวมโครงการไมนอยกวา

รอยละ 80                   2.

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

เฉลี่ยคะแนน 3.51 ขึ้นไป

- 8,625      - เม.ย.-59 น.ส.อรอนงค    คํา

คนซื่อ

มหาวทิยาลัยนครพนม  รวมกัน  ใหกับบุคลากรในองคกร

การสรางความสามัคคคีวามเปน

หมูคณะในการพัฒนาองคกรใหมี

ความเจริญกาวหนาตอไป

3. เปนการรวมแสดงออกทางวัฒ

ธรรมในการเคารพกันในสังคม  เชน

  การเคารพผูอาวุโสกวาการไหว

และการรดนํ้าดําหัวผูใหญ

เฉลี่ยคะแนน 3.51 ขึ้นไป
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

3 โครงการประกวดวงโปงลาง 4.1.1.4 1. เพื่อใหเยาวชนท่ัวไป  นักเรียน  

นักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกดิ

ประโยชน

2. เปนการอนุรักษเผยแพรวง

โปงลางใหคงอยูตลอดไป

1. รอยละของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา   รอย

ละ 80                           

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูใน

นักเรียน  นักศึกษา  

ประชาชนท่ัวไป 

- 150,000   -  ก.ค.-ก.ย. 2559 นายนันทวรภัทร  

พิมพศักดิ์

โปงลางใหคงอยูตลอดไป

3. เปนการประชาสัมพันธคณะครุ

ศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนมให

ประชาชนทราบ

ผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับด ี(เฉลี่ย 3.51)

4 โครงการปราชญทองถิ่น 

ศิลปนพื้นบาน และการ

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

4.1.1.5 1. นักศึกษา  ไดรับความรูและความ

เขาใจในองคความรูทางดาน

ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่นในแองสกลนครและ

ลุมนํ้าโขง

2. นักศึกษา รูถงึความสําคัญของ

1. รอยละของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา   รอย

ละ 80                            

 2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับด ี(เฉลี่ย 3.51)

 อาจารย เจาหนาท่ี 

นักศึกษา คณะครุศาสตร

30,000    - -  เม.ษ.-มิ.ย. 2559 นายนันทวรภัทร  

พิมพศักดิ์

2. นักศึกษา รูถงึความสําคัญของ

องคความรูทางดานประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใน

แองสกลนครและลุมนํ้าโขง ตอการ

สรางสํานึกรวมกันในสังคม

ระดับด ี(เฉลี่ย 3.51)
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

5 โครงการสบืสานตํานานพระ

ธาตุพนม 

4.2.1.1 1. เพื่อใหนักศึกษา ไดเขารวม

กจิกรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื่อใหสามารถนําหลักธรรมไป

ประยุกตใชในการเรียนและการ

ดําเนินชีวติ

1. รอยละของผูเขารวม

โครงการ ไมนอยกวา   รอย

ละ 80                          2.

 ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูใน

นักศึกษาช้ันปท่ี 1         

คณะครุศาสตร

36,000    - -  ก.ค.- ก.ย. 2559 นายนันทวรภัทร  

พิมพศักดิ์

ดําเนินชีวติ

2.  เพื่อสรางความสามัคคใีนหมู

คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา

 พัฒนาจติใจ สรางภูมิคุมกันใหแก

นักศึกษา สามารถใชชีวติอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข

ผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับด ี(เฉลี่ย 3.51)
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

6 โครงการศิลปวัฒนธรรม

เครือขายอุดมศึกษา

4.2.1.1 เพื่อใหนักศึกษาคณะครุศาสตร  ท่ี

เขารวมโครงการไดรับ

ประสบการณและสรางการเรียนรู

รวมกับสถาบันการศึกษา อ่ืน ๆ  

รวมถงึเปนการสรางเครือขายความ

ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูใน

ระดับด ี(เฉลี่ย 3.51)

ตัวแทนนักศึกษา เจาหนาท่ี

และอาจารย     คณะครุ

ศาสตร

- 60,000    - ต.ค.- ธ.ค. 2558 นายนันทวรภัทร  

พิมพศักดิ์

รวมถงึเปนการสรางเครือขายความ

รวมมอืระหวางสถาบันในการรวม

สบืสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

รวมไปถงึศิลปะแขนงอ่ืน ๆ  อาทิ 

ประติมากรรม  จติกรรม  

หัตถกรรม  สถาปตยกรรม  

ประติมากรรม  เปนตน
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

แผนปฏบัิติราชการคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศกึษา

พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

7 โครงการสบืสานงานนาฏศิลป

 (ปรับปรุงชุดการแสดง)   

4.1.1.2 1. เพื่อเปนการรวมสบืสานงาน

ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี ศาสนา

ใหดํารงคงอยูคูสังคมไทย

2. เพื่อปรับปรุงชุดท่ีชํารุดเสยีหาย

ใหกลับมามีสภาพคงเดมิ

จํานวนชุดการแสดงตามท่ี

ระบุไวในโครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ

- ชุดภูไท 3 เผา/ 2 ชุด

- เกาะอกคละส ี24 ตัว

- ผาโจงกระเบน 10 ผนื 

- โกะผมชอสําเร็จ 20 ช้ิน

60,000    - -  ต.ค.-ธ.ค. 2558 นายนันทวรภัทร  

พิมพศักดิ์

ใหกลับมามีสภาพคงเดมิ

3. เพื่อจัดหาชุดการแสดงให

เพียงพอในการจัดกจิกรรมการ

แสดงออกของนักศึกษา

- โกะผมชอสําเร็จ 20 ช้ิน

- ดอกไมสําเร็จคละแบบ 24

 ชอ

- ปนเขากวาง 8 ช้ิน

- ปนซุมเล็ก 8 ช้ิน

- ปนไทลื้อ สัน้+ยาว 8 ช้ิน

- ปนลายเบา 8ช้ิน

- ปนลูกฟก 8 ช้ิน

- หวงคอปกนกช้ันเดยีว 8 

เสน

- ทับทรวง 8 เสน

    148,680     290,625             -   รวมเงนิ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

1 โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน       คณะ

ครุศาสตร

    มหาวทิยาลัยนครพนม 

ประจําปการศึกษา  2558

5.3.1.1 1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานหรือ

ความกาวหนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามองคประกอบ

คุณภาพหรือปจจัยควบคุมคุณภาพท่ี

หนวยงานกําหนด

ระดับหลักสูตร

1. จํานวนหลักสูตรท่ีเขารับการ

ประเมินคุณภาพ ครบทุก

หลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา

 2558 

ระดับหลักสูตร

1. ผูบริหารและบุคลากรของ

คณะครุศาสตร

2. ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน ใน

ปการศึกษา 2558      ของ

- 102,000      - ก.ค.-ก.ย. 

2559

น.ส.อิชยา     

กองไชย

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

ประจําปการศึกษา  2558 หนวยงานกําหนด

 2. เพื่อวเิคราะหผลการดําเนินงาน 

รวมท้ังเสนอจุดแข็ง จุดออน และ

ขอคดิเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

องคประกอบ คุณภาพใหเขมแข็งขึ้น 

และแนวทางการปรับปรุงแกไขใน

โอกาสตอไป

 3. เพื่อใหเกดิวัฒนธรรมการบริหาร

คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

 ประจําปการศึกษา 2558 ของคณะ

ครุศาสตร

 2558 

ระดับคณะ  

1. ระดับคะแนนเฉลี่ยของคณะอยู

ในระดับปานกลาง-ดี

ปการศึกษา 2558      ของ

คณะครุศาสตร

ระดับคณะ

1. คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ/ผูบริหารและ

บุคลากรท่ีเกี่ยวของ ของคณะ

ครุศาสตร                 2. 

คณะครุศาสตร
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

2 โครงการสนับสนุนการเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการ

5.4.1.2 เพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทาง

วชิาการของบุคลากรสายวชิาการของ

คณะครุศาสตร

1. จํานวนผูเสนอขอผลงานทาง

วชิาการ ไมนอยกวา 3 คน/ป

 2. จํานวนอาจารยท่ีไดรับ

ตําแหนงทางวชิาการ อยางนอย  

1 คน/ป

บุคลากรสายวชิาการของ

คณะครุศาสตร

- 90,000        - ต.ค. 2558 - 

ก.ย. 2559

น.ส.อรอนงค  

คําคนซื่อ

1 คน/ป

3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

งานวชิาการงานทะเบียน

และประมวลผล

5.4.1.3 1. เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีระบบงานวชิาการ       งาน

ทะเบียนและประมวลผลเพื่อกาวสู

อาเซยีน

2. เพื่อใหบุคลากรไดเกดิการประสาน

ความรวมมอืกันระหวางเครือขายงาน

วชิาการ งานทะเบียนและประมวลผล 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรงานวชิาการ

และงานทะเบียนและประมวลผล

จํานวนการศึกษาดูงานของงาน

ทะเบียนและประมวลผล อยาง

นอย 1 คร้ัง/ป

บุคลากรฝายทะเบียนและ

ประมวลผล คณะครุศาสตร

- 36,000        -  มิ.ย. 2559 นางสาวอัญชล ี 

กําริสุ

และงานทะเบียนและประมวลผล
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

4 โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน : ศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีของเจาหนาท่ี

งานอาคารสถานท่ี

5.4.1.3 1. เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ

การพัฒนาความรูและทักษะในการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

2. เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุน

สามารถนําความรูท่ีไดจากการพัฒนา

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว                    

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

บุคลากรสายสนับสนุน   งาน

อาคารสถานท่ีคณะ   ครุ

ศาสตร

 - 37,032        - พ.ค.- ก.ค. 

2559

นายราชันย      

เสอืคําจันทร

สามารถนําความรูท่ีไดจากการพัฒนา

ศักยภาพไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานของตนเอง

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

(เฉลี่ย 3.51)

5 โครงการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ

ครุศาสตร

5.4.1.4 1. เพื่อใหการบริหารงานและการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนของคณะ

ครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

รอยละของผูเขารวมประชุม 

เปนไปตามท่ีต้ังไวในแตละเดอืน

คณบด ีรองคณบด ีหัวหนา

สาขาวชิา ผูทรงคุณวุฒิ ของ

คณะครุศาสตร จํานวน  25 

- 230,844      -  ต.ค.2558 - 

 ก.ย. 2559

นางภัคณัท  หตะ

เสน

ครุศาสตร ครุศาสตร  มหาวทิยาลัยนครพนม

บรรลุตามพันธกจิท่ีต้ังไว

2. เพื่อใหสอดคลองกับงานประกัน

คุณภาพการศึกษา สกอ.และ สมศ.

คณะครุศาสตร จํานวน  25 

คน
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

6 โครงการพัฒนาบุคลากร

 

5.4.1.4 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร

และบุคลากร คณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยนครพนม    ใหมีความรู

และประสบการณในการบริหาร

จัดการใหมีประสทิธิภาพและ

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว                    

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

บุคลากรสายวชิาการและ

สายสนับสนุน คณะครุศาสตร

- 1,058,700    - ต.ค. 2558 - 

 มิ.ย. 2559

น.ส.อรอนงค  

คําคนซื่อ

จัดการใหมีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลเพ่ิมมากขึ้น  

2. เพื่อเสริมสรางวสัิยทัศนใหมๆ   ของ

บุคลากรและวทิายการหรือนวัตกรรม

ใหมๆ   จากสถานท่ีท่ีไปศึกษาดูงาน

แลวกลับนํามาประยุกตใชในหนวยงาน

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

(เฉลี่ย 3.51)

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ 

และใหความรูดานการดูแล

5.4.2.2 1. เพื่อใหบุคลากรไดเขารับการตรวจ

สุขภาพเบ้ืองตนประจําป

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

บุคลากรคณะครุศาสตร - 18,600        - มี.ค.-ก.ค. 

2559

1. น.ส.อรอนงค 

 คําคนซื่อ      2.และใหความรูดานการดูแล

สุขภาพตนเอง

สุขภาพเบ้ืองตนประจําป

2. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความ

เขาใจ ดานการดูแลสุขภาพรางกาย

ตนเอง

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว                    

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

(เฉลี่ย 3.51)

2559  คําคนซื่อ      2.

 นางภัคณัท  

หตะเสน
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

8 โครงการสานสัมพันธ  

บุคลากรคณะครุศาสตร

5.4.2.2 1. เพื่อสรางสานสัมพันธภาพระหวาง

บุคลากร  คณะครุศาสตร 

 2. เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาส

แลกเปลี่ยนความคดิเห็นในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 

จํานวน 70 คน 

2.  รอยละของผูเขารวมโครงการ

 รอยละ 70 

บุคลากรสายวชิาการและ

สายสนับสนุน จํานวน 70 คน

 คณะครุศาสตร

- 34,680        -  ธ.ค. 2558 น.ส.อรอนงค  

คําคนซื่อ

ปฏิบัติงานรวมกัน 

9 โครงการกฬีาบุคลากร 5.4.2.2 1. เพื่อใหบุคลากรในคณะไดเขารวม

กจิกรรมกฬีาท่ีทางมหาวทิยาลัยจัดขึ้น

2. เพื่อลดปจจัยความเสี่ยงของการ

เกดิโรคตางๆ

3. เพื่อใหบุคลากร  ไดรูจักใชเวลาวาง

ใหเกดิประโยชน

4. เพื่อสรางความสัมพันธอันด ี สราง

ความรัก  ความสามัคค ี ระหวาง

บุคลากรในหนวยงาน

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว                    

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

(เฉลี่ย 3.51)

บุคลากร  คณะครุศาสตร - 164,580      -   ก.พ.-มิ.ย. 

2559

น.ส.อรอนงค  

คําคนซื่อ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

10 โครงการบริหารจัดการความ

เสี่ยง

5.5.1.2 1. เพื่อจัดทําตารางวเิคราะหความ

เสี่ยงและการควบคุม ตามแบบฟอรม 

NPU R1-R2 โดยระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกดิ

จากปจจัยภายในและภายนอกให

สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ

1. รอยละของบุคลากรในคณะท่ี

เขารวมโครงการ                    

2. คณะมีประเด็นความเสี่ยงท่ีจะ

นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง

 ประจําปงบประมาณ 2559 ของ

1. ผูบริหาร อาจารย 

เจาหนาท่ี คณะครุศาสตร    

2. คณะครุศาสตร

- 12,000        - ต.ค.-58 น.ส.พิมพธิดา  

อารีรักษ

สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ

 2. เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ท่ี

เปนผลจากการวเิคราะหความเสี่ยง

รวมกันของบุคลากรในคณะ

 ประจําปงบประมาณ 2559 ของ

คณะครุศาสตร

11 โครงการจัดการความเสี่ยง

ในภาวะวกิฤตและฉุกเฉนิ

5.5.2.2 1. เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีความรู

ความเขาใจในการปองกันและ ระงับ

อัคคภัียเบ้ืองตน

2. เพื่อใหคณะครุศาสตร มีผังอาคาร

ท่ีชัดเจน 

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวารอยละ 80 จาก

เปาหมายท่ีต้ังไว                    

2. ระดับความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

บุคลากร 50 คน  และ

นักศึกษา 30 คน รวม 80 คน

 คณะครุศาสตร

14,880        - - มี.ค.-เม.ย. 

2559

นายราชันย     

เสอืคําจันทร

ท่ีชัดเจน ผูเขารวมโครงการอยูในระดับด ี

(เฉลี่ย 3.51)                          

 3. คณะมีผังอาคารท่ีชัดเจน 

เผยแพรแกบุคลากรในคณะ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

12 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําแผน    กล

ยุทธ ประจําปงบประมาณ 

2560 - 2564 และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ  

5.6.1.1 เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 5 ป (2560 -

2564) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2560

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 60 

คน

 2. ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการ คะแนนเฉลี่ย 3.51     

3. คณะมีแผนกลยุทธ ประจําป

ผูบริหาร อาจารย  เจาหนาท่ี

 คณะครุศาสตร จํานวน 60 

คน   

- 24,000        - พ.ค. -ก.ย. 

2559

น.ส.พิมพธิดา  

อารีรักษ

แผนปฏิบัติราชการ  

ประจําปงบประมาณ 2560

3. คณะมีแผนกลยุทธ ประจําป

งบประมาณ 2560 - 2564 และ

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําป

งบประมาณ 2560

13  โครงการจัดทํารายงาน

ประจําป ประจําป

งบประมาณ 2558

5.6.1.1 1. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานใน

รอบป 2558                               

2. เพื่อใหคณะมีรายงานประจําป 

2558 ไวเปนขอมูลในการทบทวนการ

ปฏิบัติงานของคณะ

คณะมีรายงานประจําป 2558 

จํานวน 100 เลม

สาขาวชิา ฝายงานตาง ๆ ใน

คณะครุศาสตร

23,340        - - มี.ค.-พ.ค.

2559

น.ส.พิมพธิดา  

อารีรักษ
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แผนดนิ รายได อ่ืนๆ

 แผนปฏบิัตริาชการคณะครุศาสตร   มหาวทิยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559

ระดับอุดมศึกษา

พันธกจิท่ี 5 : การบริหารจัดการท่ีดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงคโครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ กลุมเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

ผูรับผิดชอบ
รหัส

โครงการ

ระยะเวลา

ดําเนนิการ

14 โครงการปรับแผนกลางป 

ประจําปงบประมาณ 2559

5.6.1.1 1.  เพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณ

แผนดนิ ประจําปงบประมาณ 2559 

ภายในคณะฯ

2.  เพื่อปรับแผนงบประมาณเงนิรายได

 ประจําปงบประมาณ 2559  ภายใน

1. คณะมีแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2559  

(ฉบับปรับกลางป 2559) จํานวน 

50 เลม

2. คณะมีแผนเงนิรายได ประจําป

คณะครุศาสตร 6,600         - - มี.ค.-เม.ย. 

2559

น.ส.พิมพธิดา  

อารีรักษ

 ประจําปงบประมาณ 2559  ภายใน

คณะฯ

3.  เพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปงบประมาณ 2559

2. คณะมีแผนเงนิรายได ประจําป

งบประมาณ 2559 (ฉบับปรับ

กลางป 2559)  จํานวน 50 เลม

15 โครงการทบทวนการจัดทํา

แผนกลยุทธทางการเงนิ 5 ป 

(ประจําป พ.ศ.2560-2564)

คณะครุศาสตร  

มหาวทิยาลัยนครพนม 

5.6.1.1 1.  เพื่อไดแผนกลยุทธทางการเงนิ 

นํามาพัฒนาการบริหารจัดการดาน

งบประมาณของคณะครุศาสตร  

อยางมีประสทิธิภาพ โปรงใส

ตรวจสอบได

2.  เพื่อใหการบริหารจัดการดาน

1.  รอยละของผูเขารวมโครงการ

ไมนอยกวารอยละ 80

2. คณะมีเลมแผนกลยุทธทาง

การเงนิ ประจําป พ.ศ.

2560-2564

บุคลากรคณะครุศาสตร  

จํานวน 42 คน

- 60,000        - พ.ค. -ก.ย. 

2559

น.ส.อรอนงค  

มงกุฎ

2. เพื่อใหการบริหารจัดการดาน

งบประมาณมีเปาหมายท่ีชัดเจนและ

ปฏิบัติได

3.  เพื่อใหมีการติดตาม ประเมินผล 

ดานการเงนิและงบประมาณ นําผลไป

ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง

         44,820      1,868,436             -   รวมเงนิ
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ภาพแสดงระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ      

 ท่ีสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีสอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม
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ภาพแสดงกระบวนการจัดทําแผนและการติดตามผลการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยนครพนม
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ยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

วิสัยทัศน : อุดมศกึษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําาลัง
คนระดับสูงท่ีมีคณุภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางย่ังยืน สราง
สังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาต ิฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุงสู
ประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร : 

1. เปล่ียนระบบการนําองคการใหขับเคล่ือนอุดมศกึษาแบบองครวม 

2. พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเช่ียวชาญมืออาชีพให
เปนอาจารย 
3. ยกระดับคุณภาพบัณฑติอยางกาวกระโดด 

4. ปฏิรูปการบริหารการเงินอดุมศกึษาเพื่อขับเคล่ือนสถาบันอุดมศกึษาสู
ความเปนเลิศ 

  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 

1. รอยตอกับการศึกษาอื่น 6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศกึษา 

2. การแกไขปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน 7. เครือขายอุดมศกึษา 

3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศกึษา 

8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกจิพิเศษ
เฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ 

9. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู 

5. การเงินอุดมศึกษา  

แผนภาพความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรดานการศึกษาระดับชาติ และการถายทอดนโยบายสภามหาวทิยาลัยนครพนมสูกลยุทธของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 

นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

1. มหาวิทยาลัยควรปรับระบบบริหารองคกร ใหเอ้ือตอการพัฒนาการศึกษาท้ังระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา 

2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนการเปดคณะใหมและหนวยงานอ่ืนๆ ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 

3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาท้ังดานคุณภาพและดานการพัฒนาหลักสูตร ท้ัง
ระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเปนแบบอยางของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
4. มหาวิทยาลัยควรพัฒนา infrastructure ดานเทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร เชน หองเรียน
ระดับปญญา Wireless University เปนตน 
5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.  มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดโครงการการสอนภาษาไทย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาตางประเทศ กอนเขาสู
การเรียนการสอนระบบปกติของมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยท้ังระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา 
7. ผูบริหารระดับสูงดําเนินการจัดหาทรัพยากรและแหลงทุนตางๆ เพื่อเรงรัดการพัฒนาบุคลากรท้ังระดับอุดมศึกษาและ
ระดับอาชีวศึกษา 
8. มหาวิทยาลัยควรเรงรัดและพัฒนากระบวนการจัดทํางานวิจัย ท่ีมีคุณภาพและเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
ชุมชน พรอมท้ังสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
9. แตละคณะกําหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร ท่ีจะเปดสอนหลักสูตรใหมในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.255-2559 รวมท้ัง
จํานวนการรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ท้ังหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมท่ีกําหนด เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
10. การกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ตองใหครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษา และกําหนดเปาหมายของตัว
บงชี้ใหสามารถวัดไดชัดเจน 
11. การจัดทําแผนกลยุทธตองใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนมีสวนรวมดวย และเมื่อไดรับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว ใหเผยแพรแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยท้ังระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ใหบุคคลากรไดรับทราบ
และถือปฏิบัติตอไป 

 

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม (2,4,6,7,9,10,11) 

กลยุทธท่ี 1:ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  คูคุณธรรม มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความตองการของชุมชน สังคมและมีศักยภาพ   ในการแขงขันในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 4, 6, 9 ) 

กลยุทธท่ี 2 :  เสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย ( 9 ) 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแกผูเรียน ( 2 , 4,  7 ) 

กลยุทธท่ี 4 :  เสริมสรางเอกลักษณ อัตลักษณและเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน ( 6 ) 

 

พันธกิจท่ี 2  วิจยัและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ( 8, 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 1: สรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัย ( 8 ) 

กลยุทธท่ี 2 :  พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 8 ) 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ เผยแพรและการจัดการความรูงานวิจัย ( 8 ) 

 พันธกิจท่ี 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการของสังคม ( 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 1:พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ( 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 2 : พัฒนาศนูยบริการวิชาการเพื่อสงเสริมเอกลักษณของสถาบัน ( 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 3 : สงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการ    ในชุมชน  สังคม  ประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 10, 11 ) 
กลยุทธท่ี 4 :  บริการวิชาการ และบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวจิัย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ( 10, 11 ) 

 

พันธกิจท่ี 4 ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ( 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 1 : สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม เพือ่เสริมสรางอัตลักษณนกัศึกษา ( 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 2 :  อนุรักษ สืบทอด เผยแพร และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 3 : ปลูกจิตสํานกึ ความรัก ความผูกพนั และความภาคภูมิใจในความเปนนกัศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ( 10, 11 ) 

พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล ( 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ) 

กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ( 1, 5, 7 ) 

กลยุทธท่ี 2 :  เรงรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่รองรับการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ( 4 ) 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา ( 1, 4, 5, 8 ) 

กลยุทธท่ี 4 :  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อมุงผลสัมฤทธิ ์( 5, 7 ) 

กลยุทธท่ี 5 : พัฒนาระบบบริหารความเส่ียง ( 1, 5 ) 

กลยุทธท่ี 6 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ( 1, 5, 7 ) 

 

พระราชบัญญตั ิมหาวทิยาลัยนครพนม 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รูจักคิดอยางมเีหตุผล มีคุณธรรม จรยิธรรม และมคีวามใฝเรียนรู  6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนบัสนนุการกีฬาและนนัทนาการ 

2. จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพท้ังระดับตํ่ากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตร ี 7. สงเสรมิและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบันและหนวยงานอ่ืน ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

3. สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และนําความรูนัน้ไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกลเคียง โดยเนนการวิจัย การ
ประยุกตและการบรูณาการภมูิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแขง็ มีสันติสุขและยั่งยืน 

8. จัดการศึกษา โดยเนนประชาชนในภูมภิาคท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยและประเทศใกลเคียงเปนสําคัญ 

4. สงเสรมิ ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชัน้สูง 9. รวมพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรมท่ีตอบสนองความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง เชิดชภููมิปญญาของ
ทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจรญิกาวหนาอยางมัน่คงและยั่งยนืของปวงชน 

5. ใหบริการทางวิชาการและวิชาชพี ถายทอดความรูและเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ 
ตลอดการชี้นําทางเลือกท่ีดีแกชุมชนและสังคม 

10. จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยนื เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกชมุชน และใหชุมชนมสีวนรวมในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน 

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

ระดับอุดมศึกษา 
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๑ 
 

 
คําสั่งคณะครุศาสตร 
ท่ี ๐๗๖ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป)  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

............................................................ 
 ดวย คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จะดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และปรับแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใหเกิดการคลองตัวและดําเนินงานมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแตงต้ังคณะกรรมการดังตอไปน้ี 

  ๑.  คณะกรรมการอํานวยการ 
    ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร                ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  รองคณบดีฝายบรหิารและวางแผน            รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา          กรรมการ 
    ๑.๔  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
   ๑.๕  รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี        กรรมการและเลขานุการ 

 หนาท่ี  อํานวยความสะดวก การทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรบัแผนกลางป)  
       ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  

  ๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
    ๒.๑  รองคณบดีฝายบรหิารและวางแผน             ประธานกรรมการ 
    ๒.๒  อาจารยนิดาพร  อาจประจญ  ตัวแทนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   กรรมการ 
    ๒.๓  อาจารยภาวดี  พันธรักษ    ตัวแทนสาขาวิชาสังคมศึกษา    กรรมการ 
   ๒.๔  อาจารยวรรณธิภา  อุนารัตน  ตัวแทนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    กรรมการ 
   ๒.๕  อาจารยพงศเทพ  โคตรประทมุ  ตัวแทนสาขาวิชาคอมพิวเตอร    กรรมการ 
   ๒.๖  อาจารยไพเราะ  เสาะสมบูรณ  ตัวแทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร    กรรมการ 
   ๒.๗  อาจารยสุภาวรรณ  ฤๅกําลัง   ตัวแทนสาขาวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
   ๒.๘  ผศ.ดร.สมุาลี  ศรีพุทธรินทร   ตัวแทนสาขาวิชาการบรหิารการศึกษา กรรมการ 
   ๒.๙  ดร.สาวิตรี  เถาวโท     ตัวแทนสาขาวิชาหลักสูตรฯ     กรรมการ 
   ๒.๑๐ อาจารย ดร.นาตยาภร  บญุเรือง ตัวแทนสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาฯ   กรรมการ 
   ๒.๑๑ นางภัคณัท  หตะเสน    รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี   กรรมการ 
   ๒.๑๒ นางสาวอรอนงค  มงกุฎ    หัวหนางานการเงินและบัญชี    กรรมการ 
    ๒.๑๓ นางสาวอัญชลี  กํารสิ ุ    ผูชวยนายทะเบียน       กรรมการ 
    ๒.๑๔ นางสายชล  วงคใหญ    เจาหนาที่งานทะเบียนและประมวลผล กรรมการ 
    ๒.๑๕ นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย  เจาหนาที่งานวิชาการและงานหลกัสูตร กรรมการ 
    ๒.๑๖ นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ   หัวหนางานบุคลากร/บริการวิชาการ  กรรมการ 
    ๒.๑๗ นางสุปภาดา  เซียวสกุล    เจาหนาที่งานศูนยฝกประสบการณฯ  กรรมการ 
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๒ 
 
    ๒.๑๘ นางสาวพรรณพนัช  สมดา   เจาหนาที่งานศูนยฝกประสบการณฯ  กรรมการ 
    ๒.๑๙ นางสาววรปภา  เทศประสิทธ์ิ  เจาหนาที่งานบัณฑิต และงานวิจัย   กรรมการ 
    ๒.๒๐ นายศานติรักษ  อุณาพรหม   เจาหนาที่งานบัณฑิต      กรรมการ 
    ๒.๒๑ นางสาวอิศราภรณ  ไวสูศึก   เจาหนาที่งานกจิการนักศึกษา    กรรมการ 
    ๒.๒๒ นายนันทวรภัทร  พิมพศักด์ิ   เจาหนาที่งานทํานุบํารงุศิลปฯ    กรรมการ 
    ๒.๒๓ นางสาวสริิกานต  แกวไกรสร  เจาหนาที่งานพสัดุ       กรรมการ 
    ๒.๒๔ นางสาวอิชยา  กองไชย    เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ    กรรมการ 
    ๒.๒๕ นายนิธิศ  ทองอนงค     เจาหนาที่งานซอมบํารุง      กรรมการ 
    ๒.๒๖ นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชัย  นักวิชาการคอมพิวเตอร      กรรมการ 
   ๒.๒๗ นายราชันย  เสือคําจันทร   เจาหนาที่งานสาธารณูปโภค    กรรมการ 

    ๒.๒๘ นางสาวพิมพธิดา  อารีรกัษ   เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 

  หนาท่ี  ดําเนินการพิจารณา แกไข ทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรบัแผนกลางป)  
     ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  
   ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
   

     สั่ง  ณ  วันที่  ๒  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
                       (รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ  พลสนะ) 
                         รักษาราชการแทนคณบดีคณะครศุาสตร  
                 มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 พันธกจิที่ 1 ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหัส ช่ือแผนงาน

1 1 1 1.1.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาตทิี่สอดคลองกับความตองการของสังคม และรองรับ AEC

2 1 1 1.1.1.3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา

3 3 1 1.3.1.4 โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อประเมินและตดิตาม การจัดการเรยีนการสอน

4 3 1 1.3.1.5 โครงการสงเสรมิแหลงเรยีนรูดวยตนเอง (Self-access Learning)

5 3 1 1.3.1.6 โครงการพัฒนาระบบ E-Learning & wisdom classroom

6 3 2 1.3.2.1 โครงการผลติและเผยแพรผลงานวชิาการ

7 3 2 1.3.2.2 โครงการสนับสนุนทุนการศกึษาตอระดับปรญิญาเอก

8 3 2 1.3.2.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของคณาจารยทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

9 3 3 1.3.3.1 โครงการจัดตัง้คณะและสาขาวชิาใหม

10 3 4 1.3.4.1 โครงการพัฒนาโครงสราง ICT (Wire&wireless University)

11 3 4 1.3.4.2 โครงการปรับปรุงระบบและเครอืขาย Internet ความเร็วสูงใหครอบคลุมพื้นที่มหาวทิยาลัย

12 3 4 1.3.4.3 โครงการพัฒนาและจัดทําระบบเคเบิ้ลทวี ีเพื่อสนับสนุนการเรยีนรูตลอดชวีติ

13 3 4 1.3.4.4 โครงการสงเสรมิและพัฒนาทักษะในการใชระบบ ICT ในการจัดการเรยีนการสอน

14 4 1 1.4.1.1 โครงการเสรมิสรางศักยภาพนักศกึษาตามอัตลักษณ/เอกลักษณมหาวทิยาลัยนครพนม

15 4 1 1.4.1.2 โครงการกจิกรรมเสรมิหลักสูตรรวมกับชุมชนทองถิ่น(ภาษา/วัฒนธรรม)

16 4 1 1.4.1.3 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อใชในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

17 4 1 1.4.1.4 โครงการเสรมิสรางการเรยีนรูวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ AEC

18 4 1 1.4.1.5 โครงการเตรยีมความพรอมการเขาสูตลาดงานใน AEC (วชิาชพีดานวศิวกรรม พยาบาลและบัญชี)

19 1 1 1.1.1.1 โครงการเรงรัดและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒอุิดมศกึษา

20 1 1 1.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒอุิดมศกึษา

21 1 2 1.1.2.1 โครงการพัฒนามาตรฐานบัณฑิต

22 1 2 1.1.2.2 โครงการพัฒนาและเสรมิสรางคุณธรรม จรยิธรรม และจิตอาสา

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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 พันธกจิที่ 1 ผลติบัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหัส ช่ือแผนงาน

23 1 2 1.1.2.3 โครงการสงเสรมิกจิกรรมพัฒนานักศกึษา

24 1 2 1.1.2.4 โครงการประชุมวชิาการเพื่อสรางเครอืขายทางวชิาการและเนนการมีสวนรวมของนักศกึษาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

25 1 2 1.1.2.5 โครงการสรางเครอืขายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ

26 1 2 1.1.2.6 โครงการสหกจิศกึษา

27 2 1 1.2.1.1 โครงการปรับปรุงระบบการแนะแนวเชงิรุกและการรับนักศกึษา

28 2 1 1.2.1.2 โครงการเสรมิสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธมหาวทิยาลัย

29 2 1 1.2.1.3 โครงการพัฒนา Website ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของทุกหนวยงาน

30 3 1 1.3.1.1 โครงการสงเสรมิการจัดการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคัญ

31 3 1 1.3.1.2 โครงการพัฒนาระบบการเรยีนรูกับชุมชน เรยีนรูจากการปฏิบัตจิรงิ

32 3 1 1.3.1.3 โครงการจัดการความรูจากงานวจัิยหรอืบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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 พันธกจิที่ 2 วิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหัส ช่ือแผนงาน

1 1 1 2.1.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวจัิย

2 1 1 2.1.1.2 โครงการวจัิยสหวทิยาการ

3 1 1 2.1.1.3 โครงการวจัิยสถาบัน

4 2 1 2.2.1.1 โครงการสรางความรวมมือการวจัิยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

5 2 1 2.2.1.2 โครงการวจัิยเชงิพื้นที่แบบมีสวนรวมระหวางภาคีการวจัิยทุกภาคสวน (โครงการ 1 จังหวัด 1 มหาวทิยาลัย)

6 3 1 2.3.1.1 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการตพีมิพในวารสารระดับชาตแิละนานาชาติ

7 3 1 2.3.1.2 โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการเขารวมประชุมวชิาการระดับชาตแิละนานาชาติ

8 3 1 2.3.1.3 โครงการประชุมวชิาการและเผยแพรผลงานวจัิย

9 3 1 2.3.1.4 โครงการวารสารมหาวทิยาลัยนครพนม

10 3 2 2.3.2.1 โครงการสงเสรมิการนําผลงานวจัิยสูการใชประโยชนสูทองถิ่น/องคกรภายนอก

11 3 3 2.3.3.1 โครงการการจัดการความรูดานงานวจัิย

12 3 3 2.3.3.2 โครงการบูรณาการงานวจัิยกับการเรยีนการสอน บรกิารวชิาการและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม

13 3 3 2.3.3.3 โครงการพัฒนาฐานขอมูลงานวจัิย

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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 พันธกจิที่ 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหัส ช่ือแผนงาน

1 1 1 3.1.1.1 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบรหิารงานบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัย

2 2 1 3.2.1.1 โครงการจัดตัง้ศูนยบรกิารวชิาการเพื่อพัฒนาสังคมและอนุภูมิภาคน้ําโขง

3 2 1 3.2.1.2 โครงการพัฒนาศูนยศกึษาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4 2 1 3.2.1.3 โครงการพัฒนาศูนยวจัิยและฝกอบรมทางการเกษตร

5 3 1 3.3.1.1 โครงการสรางครอืขายและความรวมมือในการใหบรกิารวชิาการภายในประเทศ

6 3 1 3.3.1.2 โครงการสรางเครอืขายและความรวมมือในการใหบรกิารวชิาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

7 4 1 3.4.1.1 โครงการบรกิารวชิาการตามแนวพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (โรงเรยีน ตชด.6 โรงเรยีน)

8 4 1 3.4.1.2 โครงการบรกิารวชิาการเศรษฐกจิพอเพยีงตามรอยพระยุคลบาท

9 4 1 3.4.1.3 โครงการบรกิารวชิาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

10 4 1 3.4.1.4 โครงการการบรกิารวชิาการที่เสรมิสรางความเขมแข็งและชี้นําสังคมภายในสถาบัน

11 4 1 3.4.1.5 โครงการการบรกิารวชิาการที่เสรมิสรางความเขมแข็งและชี้นําสังคมภายนอกสถาบัน

12 4 1 3.4.1.6 โครงการบรกิารวชิาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อเสรมิสรางเอกลักษณของสถาบัน

13 4 1 3.4.1.7 โครงการบรกิารวชิาการที่สรางรายได

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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 พันธกจิที่ 4 ทํานุบํารุง สงเสรมิ และเผยแพรศลิปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหัส ช่ือแผนงาน

1 1 1 4.1.1.1
โครงการทํานุบํารุงศลิปะวัฒนธรรมของหนวยงานในสังกัด ที่สงเสรมิความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Cultural 

Understanding)

2 1 1 4.1.1.2 โครงการสงเสรมิและอนุรักษศลิปะ วัฒนธรรมภายในคณะ/วทิยาลัย

3 1 1 4.1.1.3 โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรและนักศกึษาดานศลิปวัฒนธรรม

4 1 1 4.1.1.4 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

5 1 1 4.1.1.5 โครงการบูรณาการกจิกรรมศลิปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนและกจิกรรมนักศกึษา

6 1 2 4.1.2.1 โครงการสงเสรมิสุนทรยีภาพภูมิทัศน และพื้นที่วัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย

7 1 2 4.1.2.2 โครงการเสรมิสรางคานยิมและวัฒนธรรมองคกร

8 2 1 4.2.1.1 โครงการสงเสรมิการอนุรักษและสบืทอดศาสนา ศลิปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ในแถบลุมน้ําโขง

9 2 1 4.2.1.2 โครงการที่สรางกระบวนการขับเคลื่อนใหเกดิการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของหมูบานวัฒนธรรมชนเผา

10 2 2 4.2.2.1 โครงการวจัิยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสรมิ พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศลิปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นลุมน้ําโขง

11 3 1 4.3.1.1 โครงการปลูกจิตสํานกึ ความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของนักศกึษาตอสถาบัน

12 3 1 4.3.1.2 โครงการปลูกจิตสํานกึ ความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของบุคลากรตอสถาบัน

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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 พันธกจิที่ 5 การบรหิารจัดการที่ดดีวยหลักธรรมาภบิาล

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหัส ช่ือแผนงาน

1 1 1 5.1.1.1 โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารทรัพยากรมหาวทิยาลัยนครพนม

2 2 1 5.2.1.1 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจทางการบรหิาร

3 2 1 5.2.1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสทิธภิาพการปฏิบัตงิาน (Smart Office)

4 3 1 5.3.1.1 โครงการทบทวนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา

5 3 2 5.3.2.1 โครงการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของนักศกึษา บุคลากรผูใชบัณฑิตในการประกันคุณภาพการศกึษา

6 3 3 5.3.3.1 โครงการสรางเครอืขายเครอืขายดานการประกันคุณภาพการศกึษา

7 4 1 5.4.1.1 โครงการแผนพัฒนาบุคลากรแบบมีสวนรวม มหาวทิยาลัยนครพนม

8 4 1 5.4.1.2 โครงการสงเสรมิศักยภาพบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงทางวชิาการ

9 4 1 5.4.1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้สายสอน และสายสนับสนุน

10 4 1 5.4.1.4 โครงการพัฒนาผูบรหิารเพื่อการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล

11 4 1 5.4.1.5 โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากร

12 4 2 5.4.2.1 โครงการสรางคานยิมรวมและวัฒนธรรมองคกรของมหาวทิยาลัยนครพนม

13 4 2 5.4.2.2 โครงการเสรมิสรางแรงจูงใจและสวัสดกิารบุคลากร

14 5 1 5.5.1.1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการความเสี่ยง

15 5 1 5.5.1.2 โครงการบรหิารจัดการความเสี่ยง

16 5 2 5.5.2.1 โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงภัย

17 5 2 5.5.2.2 โครงการเตรยีมความพรอมและทบทวนแผนฉุกเฉนิประจําป

18 6 1 5.6.1.1 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารการเงนิและงบประมาณอยางมีประสทิธภิาพ

19 6 1 5.6.1.2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเงนิรายได

20 6 1 5.6.1.3 โครงการสงเสรมิการดําเนนิงานที่กอใหเกดิรายได

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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ปฏทิินแผนมหาวทิยาลัยนครพนม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ลําดับ กจิกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

1 การเตรียมความพรอมกอนการจัดทําแผน   

1.1 ติดตามและสรุปขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา (รายงาน

รายไตรมาส / รายงานการประเมนิตามตัวบงช้ีของแผน ฯ) 

ต.ค.-ก.ย. กองนโยบายและแผน

รวมกับหนวยงาน 

1.2 ทบทวนและช้ีแจงแนวทางปฏบัิติในการจัดทําแผน (แบบฟอรม /กําหนดเวลาของ

การรายงาน) 

มิ.ย. กองนโยบายและแผน 

1.3 ประชุมเชิงปฏบัิติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ.2556-2559  

และจัดทําแผนปฏบัิติราชการประจําป พ.ศ.2559 

มิ.ย. กองนโยบายและแผน

รวมกับหนวยงาน 

1.4 รวบรวม / ประมวลผลขอมูลท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหองคกรและ

จัดทําแผน 

ก.ค. กองนโยบายและแผน

รวมกับหนวยงาน 

2 การดําเนนิการจัดทําแผน   

2.1 มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏบัิติราชการประจําป  

โดยการมสีวนรวมจากบุคลากรในแตละคณะ 

ก.ค. กองนโยบายและแผน

รวมกับหนวยงาน 

2.2 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและ

จัดทําแผนปฏบัิติราชการประจําป 

ก.ค. หนวยงาน 

2.3 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน สงแผนฉบับสมบูรณมายังกองนโยบายและแผน เพื่อ

เสนออนุมัติจาก ก.บ. และสภามหาวิทยาลัยและประกาศใชแผน 

ก.ค. หนวยงาน 

3 การตดิตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน   

3.1 กําหนดแนวทางในการกํากับและรายงานผลการปฏบัิติงานตามแผน  

ท่ีกําหนดเปนรายไตรมาส 

ทุกวันท่ี 15 ของ

รอบรายงาน 

กองนโยบายและแผน 

3.2 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดและรายงานผลมายัง

กองนโยบายและแผน 

ธ.ค. / มี.ค. /  

มิ.ย. / ก.ย. 

หนวยงาน 

3.3 กองนโยบายและแผนนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

ธ.ค. / มี.ค. /  

มิ.ย. / ก.ย. 

หนวยงาน 

4 การตดิตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน   

4.1 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดและรายงานผลมายัง

กองนโยบายและแผน 

ธ.ค. / มี.ค. /  

มิ.ย. / ก.ย. 

หนวยงาน 

4.2 กองนโยบายและแผนนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมตอ ก.บ.  

และสภามหาวิทยาลัยและบันทึกรายงานเปนลายลักษณอักษร 

ธ.ค. / มี.ค. /  

มิ.ย. / ก.ย. 

กองนโยบายและแผน 

5 การประเมินผลการดําเนนิงาน   

5.1 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน สรุปผลการดําเนินงานรายโครงการฉบับสมบูรณ 

เสนอผูบริหารตามลําดับข้ันและสรุปรายงานผลงานเทียบกับเปาหมายและ

ทบทวนวิธปีฏบัิติใหผลงานบรรลุเปาหมายตามเกณฑท่ีกําหนด 

ต.ค. – ก.ย. หนวยงาน 

5.2 กองนโยบายและแผน สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย      

เทียบกับเปาหมายและกําหนดมาตรการการปฏบัิติใหมกีารดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายตามเกณฑท่ีกําหนด 

ต.ค. – ก.ย. กองนโยบายและแผน 

หมายเหตุ : คณะครุศาสตรปฏบิัตงิานตามปฏทิินของมหาวทิยาลัยนครพนม
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๙ 
วันจันทร  ท่ี   ๑๕  กุมภาพันธ   ๒๕๕๙ 

ณ  หองประชุม  ชั้น  ๒  อาคาร  ๕๐  พรรษามหาวชริาลงกรณ           
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 

************************************* 
รายนามกรรมการท่ีมาประชมุ 
๑. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ   รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร 

 ประธาน ฯ 
๒. ดร.สรร   ธงยศ   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
๓. ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ  รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ  รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา  วิจัยและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ดร.สาวิตร ี   เถาวโท   (แทน)ประธานสาขาวิชาหลกัสูตร 

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
๕. อาจารยนิดาพร      อาจประจญ  หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๖. อาจารยไพเราะ  เสาะสมบูรณ  หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
๗. อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม  (แทน)หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 
๘. อาจารยวรรณธิภา  อุนารัตน  หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๙. อาจารยภาวดี   พันธรักษ  หัวหนาสาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑๐. อาจารยสุภาวรรณ  ฤากําลัง   หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย 
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาล ีศรีพุทธรินทร  ตัวแทนคณาจารย 
๑๒. อาจารยกลัยาณี  มวงไทย   ตัวแทนคณาจารย 
๑๓. ดร.ไพฑูรย   พวงยอด   ตัวแทนคณาจารย 
๑๔. อาจารยนิวัตน  โรจนาพงษ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๕. รองศาสตราจารยวิรัตน พงษศิร ิ   ผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๖. ดร.จงใจ   เตโช   ผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๗. นางภัคณัท       หตะเสน   รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี 
๑๘. นางสาวนันทรัตน  อุณาพรหม  ผูชวยเลขานุการ 
 
รายนามกรรมการท่ีไมมาประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจสําคัญหรือติดราชการ) 
๑. อาจารยภานุมาศ      กิติศรีวรพันธุ  ผูทรงคุณวุฒ ิ
 
รายนามผูเขารวมประชมุ 
๑. นางสาวปทมา   มงคลเคหา  นักวิชาการบัญชี 
๒. นางสาวอรอนงค  มงกุฎ   หัวหนางานการเงิน 
๓. นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   เจาหนาที่งานแผน 
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-๒- 
๔. นางสาวอิชยา   กองไชย   เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. นางสาวสุพัตรา  หงสามนุษย  เจาหนาที่งานวิชาการ 
๖. นางสาวอัญชล ี  กําริส ุ   ผูชวยนายทะเบียน 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๗น. 

เมื่อทีป่ระชุมพรอม  รองศาสตราจารยฉวีวรรณ    พลสนะ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะ 
ครุศาสตรประธานทีป่ระชุมไดเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑) แบบรายงานการติดตามผลการเบกิจายงบประมาณ  ประจาํเดือนมกราคม  ๒๕๕๙   
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
สรุปเรื่อง 

                ดวยงานนโยบายและแผน  คณะครุศาสตร   ไดจัดทํารายงานการติดตามผลการเบกิจาย
งบประมาณคณะครุศาสตร  ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขอมูลคาใชจายจากงานการเงินและบัญชี   ณ  
วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙)  

 งบประมาณแผนดิน  ไดรับจัดสรร   จํานวน  ๕,๓๗๑,๕๗๒ บาท  
 ยอดคาใชจาย     จํานวน  ๑,๔๑๑,๐๔๐.๙๖ บาท  
   คิดเปน   รอยละ ๒๖ ของยอดคาเบิกจาย  
 งบประมาณเงินรายได  ไดรับจัดสรร   จํานวน  ๒๖,๘๒๙,๒๒๓ บาท  
 ยอดคาใชจาย     จํานวน  ๔,๔๙๖,๘๓๒  บาท  
 คิดเปน   รอยละ ๑๗ ของยอดคาเบิกจาย  
 งบประมาณทั้งสิ้น  จํานวน  ๓๒,๒๐๐,๗๙๕  บาท งบประมาณใชไปทั้งหมดรวม  

จํานวน  ๕,๙๐๗,๘๗๒.๙๖ บาท  คิดเปนรอยละ  ๑๘ ของยอดคาเบิกจาย 

มติ      ที่ประชุมเห็นชอบ 
  

        ๒)  แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๙  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙   
สรุปเรื่อง 

                งานนโยบายและแผน  คณะครุศาสตร   ไดจัดทําแบบรายงานการติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙   ปงบประมาณ  ๒๕๕๙  รวมจํานวนโครงการ 

ทั้งหมด  จํานวน  ๘๗  โครงการ ที่ดําเนินการเสร็จแลว  จํานวน  ๒๙  โครงการ  คิดเปนรอยละ ๓๓        
ของโครงการทัง้หมด  ประกอบดวย  ๕  พันธกิจ  ดังน้ี 

พันธกิจที่ ๑  มีจํานวน  โครงการ  ทั้งหมด  จํานวน  ๔๖  โครงการ 
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-๗- 
ดําเนินการแลว  จํานวน  ๑๗  โครงการ 
ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๒๖  โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน   ๓  โครงการ 
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลเุปาหมาย  = ๓๗ 

พันธกิจที่ ๒  มีจํานวน  โครงการ  ทั้งหมด  จํานวน  ๖  โครงการ 
ดําเนินการแลว  จํานวน ๐  โครงการ 
ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๖  โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๐  โครงการ 
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลเุปาหมาย  = ๐ 

พันธกิจที่ ๓  มีจํานวน  โครงการ  ทั้งหมด  จํานวน  ๑๓  โครงการ 
ดําเนินการแลว  จํานวน ๖  โครงการ 
ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๖  โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑  โครงการ 
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลเุปาหมาย  =๔๖ 

พันธกิจที่ ๔  มีจํานวน  โครงการ  ทั้งหมด  จํานวน  ๗  โครงการ 
ดําเนินการแลว  จํานวน ๓  โครงการ 
ยังไมดําเนินการ  จํานวน  ๔  โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๐  โครงการ 
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลเุปาหมาย  = ๔๓ 

พันธกิจที่ ๕  มีจํานวน  โครงการ  ทั้งหมด  จํานวน  ๑๕  โครงการ 
ดําเนินการแลว  จํานวน   ๓  โครงการ 
ยังไมดําเนินการ  จํานวน   ๑๐ โครงการ 
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน   ๒  โครงการ 
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลเุปาหมาย  = ๒๐ 

รายละเอียดดังเอกสารแนบการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙ และมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
๑. มอบหมายงานนโยบายและแผนเรงรัดใหรีบดําเนินโครงการ เชน โครงการในพันธกจิที่ ๒ 
๒. มอบหมายงานนโยบายและแผนแจงผูรับผิดชอบโครงการใหกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน 

โครงการใหชัดเจน ใหตรงกับระยะเวลารายไตรมาส 
          ๓.  ใหปรับคาจางบุคลากรไมเกิน ๔๐% ของงบประมาณที่ไดรับ    
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
  

วาระที่  ๔.๓  รายงานการปรับแผนเงินรายได (ปรับกลางป)  คณะครุศาสตร  ประจําปงบประมาณ  
๒๕๕๙   
สรุปเรื่อง 
                งานนโยบายและแผน  คณะครุศาสตร  ไดจัดทําแบบรายงานการปรับแผนเงินรายได (ปรับกลาง
ป)  คณะครุศาสตร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ ดังน้ี 
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-๘- 
งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (บก.ศ.) 

หมวดงบประมาณ งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา( บก.ศ.) 

แผนเดิม ปรับแผน สวนตาง 

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร) ๘,๒๓๓,๑๖๑ ๗,๘๕๕,๑๘๓ ๓๗๗,๙๗๘ 

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) ๑๒,๐๔๒,๓๖๘ ๑๔,๒๕๐,๕๐๙ (๒,๒๐๘,๑๔๑) 

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ) ๕๒๕,๐๑๘ ๕๒๕,๐๑๘  - 

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารงุ วิจัย) ๑,๕๒๓,๘๐๗ ๑,๕๒๓,๘๐๗ - 

5.งบรายจายอื่น - - - 

รวม ๒๒,๓๒๔,๓๕๔ ๒๔,๑๕๔,๕๑๗ (๑,๘๓๐,๑๖๓) 
  

งบประมาณเงินการศึกษาในเวลาพิเศษ (กศ.พิเศษ) 

หมวดงบประมาณ งบประมาณเงินการศึกษาในเวลาพิเศษ(กศ.พิเศษ) 

แผนเดิม ปรับแผน สวนตาง 

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร) - - - 

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) ๒,๐๔๙,๖๕๓ ๙๓๓,๗๙๗ ๑,๑๑๕,๘๕๖ 

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ) - -  - 

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารงุ วิจัย) - - - 

5.งบรายจายอื่น - - - 

รวม ๒,๐๔๙,๖๕๓ ๙๓๓,๗๙๗ ๑,๑๑๕,๘๕๖ 
 

งบประมาณเงิน ป.โท 
หมวดงบประมาณ งบประมาณเงิน ป.โท 

แผนเดิม ปรับแผน สวนตาง 

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร) ๖๘๓,๔๙๖ ๗๐,๑๘๒ ๖๑๓,๓๑๔ 

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) ๑,๕๗๙,๗๒๐ ๑,๔๗๙,๒๗๔ ๑๐๐,๔๔๖ 

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ) - -  - 

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารงุ วิจัย) - - - 

5.งบรายจายอื่น - - - 

รวม ๒,๒๖๓,๒๑๖ ๑,๕๔๙,๔๕๖ ๗๑๓,๗๖๐ 
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-๙- 
งบประมาณเงินหอพักนักศึกษา 

หมวดงบประมาณ งบประมาณเงินหอพักนักศึกษา 

แผนเดิม ปรับแผน สวนตาง 

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร) - -  - 

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ - 

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ) - -  - 

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารงุ วิจัย) - - - 

5.งบรายจายอื่น - - - 

รวม ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ - 
 

งบประมาณขอใชเงินคงคลังในแผน ๒๕๕๙ 

หมวดงบประมาณ งบประมาณขอใชเงินคงคลังในแผน ๒๕๕๙ 

แผนเดิม ปรับแผน สวนตาง 

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร) ๒,๒๖๖,๑๗๖ ๒,๐๑๓,๘๙๘ ๒๕๒,๒๗๘ 

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) - -  - 

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ) ๙,๐๕๙,๗๑๐ ๙,๐๕๙,๗๑๐  - 

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารงุ วิจัย) - - - 

5.งบรายจายอื่น - - - 

รวม ๑๑,๓๒๕,๘๘๖ ๑๑,๐๗๓,๖๐๘ ๒๕๒,๒๗๘ 
 

ตารางสรุปการปรับแผนรวม 

หมวดงบประมาณ การปรับแผนรวม 

แผนเดิม ปรับแผน สวนตาง 

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร) ๑๑,๑๘๒,๘๓๓ ๙,๙๓๙,๒๖๓ ๑,๒๔๓,๕๗๐ 

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ) ๑๕,๘๖๓,๗๔๑ ๑๖,๘๕๕,๕๘๐ (๙๙๑,๘๓๙) 

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ) ๙,๕๘๔,๗๒๘ ๙,๕๘๔,๗๒๘  - 

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารงุ วิจัย) ๑,๕๒๓,๘๐๗ ๑,๕๒๓,๘๐๗ - 

5.งบรายจายอื่น - - - 

รวม ๓๘,๑๕๕,๑๐๙ ๓๗,๙๐๓,๓๗๘ ๒๕๑,๗๓๑ 
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-๑๐- 
ตัวเลขในวงเล็บ  หมายถึงจํานวนเงินเพิ่มข้ึนจากแผนเดิม รายละเอียดดังเอกสารแนบการประชุมครัง้

ที่  ๒/๒๕๕๙ และมีขอเสนอแนะ  ดังน้ี 
๑. มอบหมายงานนโยบายและแผนตรวจสอบการคํานวณเงินงบประมาณ ป.โท ใหม เน่ืองจากตองม ี

การคํานวณแตกตางจาก นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  และดําเนินการตามขอเสนอแนะ 
 

วาระที่  ๔.๔  รายงานการปรับแผนปฏิบัติราชการ  คณะครศุาสตร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   
สรุปเรื่อง 

                ดวยงานนโยบายและแผน  คณะครุศาสตร   ไดจัดทํารายงานการปรบัแผนปฏิบัติ
ราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมแีผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร ดังน้ี 

๑. รายรับ (ไมรวมงบประมาณบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา) 
๑.๑ เงินงบประมาณ  ปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
    ๑.๑.๑ งบดําเนินงาน     ๔,๕๙๘,๔๔๔ บาท 
    ๑.๑.๒ งบเงินอุดหนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   ๑๔๘,๖๘๐ บาท 
    ๑.๑.๓ งบเงินอุดหนุนบริการวิชาการ     ๑๙๖,๓๖๘ บาท 
    ๑.๑.๔ งบเงินอุดหนุนงานวิจัย      ๔๒๘,๐๘๐ บาท 
 เงินงบประมาณแผนดินรวม ๕,๓๗๑,๕๗๒ บาท 
๑.๒ เงินรายไดปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙   ๒๖,๘๒๙,๗๗๐ บาท 
๑.๓ การขอใชเงินคงคลัง  ประจําป ๒๕๕๙   ๑๑,๐๗๓,๖๐๘ บาท 
 เงินรายไดรวม   ๓๗,๙๐๓,๓๗๘ บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  ๔๓,๒๗๔,๙๕๐ บาท 

๒. รายจายแยกตามพันธกิจ (รวมงบบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา) 
 

แหลงเงิน/ 
พันธกิจ 

โครงการ/
กิจกรรม
(จํานวน) 

จัดสรร +
อุดหนุนปงบ 
๒๕๕๙ (บาท) 

รายได (บาท) รวม (บาท) รอยละ
(%) 

เดิม ใหม 
พันธกิจที่ ๑ ๔๖ ๔๘ ๔,๕๕๓,๖๒๔ ๓๔,๕๕๙,๑๓๕ ๓๙,๑๑๒,๗๕๙ ๙๐.๓๘ 

พันธกิจที่ ๒ ๖ ๖ ๔๒๘,๐๘๐ ๗๓๗,๑๘๒ ๑,๑๖๕,๒๖๒ ๒.๖๙ 

พันธกิจที่ ๓ ๑๓ ๑๓ ๑๙๖,๓๖๘ ๔๔๘,๐๐๐ ๖๔๔,๓๖๘ ๑.๔๙ 

พันธกิจที่ ๔ ๗ ๗ ๑๔๘,๖๘๐ ๒๙๐,๖๒๕ ๔๓๙,๓๐๕ ๑.๐๒ 

พันธกิจที่ ๕ ๑๕ ๑๕ ๔๔,๘๒๐ ๑,๘๖๘,๔๓๖ ๑,๙๑๓,๒๕๖ ๔.๔๒ 

รวม ๘๗ ๘๙ ๕,๓๗๑,๕๗๒ ๓๗,๙๐๓,๓๗๘ ๔๓๒๗๔๙๕๐ ๑๐๐.๐๐ 
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-๑๑- 
หมายเหตุ : 

               ๑. งบบุคลากร เงินรายได  ๗,๙๒๕,๓๖๕ บาท คิดเปนรอยละ  ๑๘.๓๑ 
๒. งบบุคลากรขอใชเงินคงคลงั  ๒,๐๑๓,๘๙๘ บาท คิดเปนรอยละ  ๔.๖๕ 
๓. ตัวเลขในวงเลบ็  หมายถึง  จํานวนเงินเพิ่มข้ึนจากแผนเดิม 

     รายละเอียดดังเอกสารแนบการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  และมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

          ๑. มอบงานใหผูจัดทําตรวจสอบโครงสรางของคณะครุศาสตร ในเอกสารหนาที่ ๔ ใหม 
          ๒. มอบหมายสาขาวิชาและฝายงานตรวจสอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ใหอยูในชวงไตรมาส
และแจงงานนโยบายและแผนภายในวันศุกรที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๙ 

๓. ใหผูรบัผิดชอบโครงการปรบัวัตถุประสงคโครงการ และตัวช้ีวัดโครงการใหชัดเจน   

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ตามขอขอเสนอแนะ 

ปดประชุม  เวลา  ๑๖.๕๕ น. 
 
 
 

 
      (นางภัคณัท   หตะเสน) 
          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
                                            ผูจดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 

    (รองศาสตราจารยฉวีวรรณ    พลสนะ) 
                                   รักษาราชการแทนคณบดีคณะครศุาสตร  
                                          ผูรับรองรายงานการประชุม 
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