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ค าน า 
 

 คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2563)                         
ข้ึนเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562  เพื่อให้คณะมีแผนไว้ใช้ เป็นแนวทาง  ทิศทางในการบริหารคณะ ให้
เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยเกิดจากการร่วมมือกันของบุคลากรในคณะ ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของคณะ ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับสถาบัน โดยได้มีการพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ                
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) และกรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดเป้าประสงค์ โครงการและตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน  
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณ บุคลากร ทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าแผน ยุทธศาสตร์  จนแล้วเสร็จ             
โดยแผนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในคณะฉบับนี้ จะเป็นแนวทางส าคัญในการก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
คณะที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิ ต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง” 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
บทที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ    ...............................................................................     4 
 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์     ..........................................................................................     6 
 
บทที่ 3 รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร ์    ..........................................................................................     8 
  - หลักสูตรที่เปิดสอน และแผนเสนอขอเปิดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  - ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับสถาบัน 
  - แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด และโครงการหลัก     
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 - เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
    และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)  จัดท าข้ึนมา
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการวิเคราะห์สภาพการณ์
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง ” ภายในแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 เป้าประสงค์ 21 กลยุทธ์ 30 ตัวช้ีวัด 24 โครงการหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่คณะร่วมกันก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 
  เป้าประสงค์ 
  1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
   2.  นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัตติามมาตรฐานวิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   3.  นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับคณะ มคีวามภาคภูมิใจในความเป็นครุ
ศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ  
  กลยุทธ์  
   1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก ( Active Learning) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
   1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะและตามลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
   1.5  สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ 
   1.  มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ 
   2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ ์
   2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรส าหรับ
การวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู ้
   2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิตหนังสือ ต ารา  
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
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   2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
   2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย  
   2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนใหว้ารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
   2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ 
   1.  มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
   2.  มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
   3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
   4.  มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้แก่คณะ 
  กลยุทธ ์
   3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง 
   3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม 
   3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
   3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน  
สังคมและสร้างรายได้ใหก้ับคณะ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
   มีการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการบูรณา
การการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
  กลยุทธ ์
   4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ชุมชน สังคม และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  เป้าประสงค์ 
   1.  การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
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   3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
  กลยุทธ ์
   5.1 พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
   5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดใีนองค์การ 
   5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 1 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ   
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 8 ข้อ  
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.  หลักสูตรของคณะเป็นที่ต้องการของผู้เรียน 
2.  มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการผลิตบัณฑิตที่เข้มแข็งและมีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยนครพนม เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนด้านคณิตศาสตร ์
4. มีสิ่งแวดล้อมส าหรับการเรียนรู้ที่มีความพร้อมและทันสมัย 
ด้านบริการวิชาการ 
1. การพัฒนาครูระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนรู ้
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอย่างต่อเนื่อง 
3. การร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การสนับสนุนด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชุมชนและระดับจังหวัด 
จุดอ่อน 6 ข้อ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.  อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาทุกหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 
2.  สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
ด้านการวิจัย 
1. ศักยภาพในการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. ขาดระบบสนับสนุนการท าวิจัย (ขาดที่ปรึกษางานวิจัย) 
ด้านการบริการวิชาการ 
1. การจัดโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ไม่มีความต่อเนื่อง 
ด้านการบริหารจัดการ 
1.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส 4 ข้อ 
1.  ประชากรมีค่านิยมในการเข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพคร ู
2.  รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งทุนภายนอกของคณะ 
4. นโยบายการให้ทุนกู้ยืมทางการศึกษาของรัฐบาล 
อุปสรรค 1 ข้อ 
1.  นโยบายในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ 
  จากผลการวิเคราะห์ SWOT ในการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)             
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ในคณะครุศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ คือ สถานการณ์แบบ WT (จุดอ่อนและ
อุปสรรค) ซึ่งคณะต้องท าแผนกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยวิเคราะห์เพ่ือป้องกันการสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 
 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์

  จุดยุทธศาสตร์ น้ าหนักคะแนน 
โอกาส (O) 3.17 
จุดแข็ง (S) 3.93 

อุปสรรค (T) 5.00 
จุดอ่อน (W) 4.28 

 

 
(โปรแกรมวิเคราะห์ผล SWOT จาก http://www.thaiall.com/swot/) 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

บทที่ 2 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร์ 
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดต้ังข้ึน ตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจาก               
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  และจัดต้ังคณะครุศาสตร์  เป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดต้ังคณะ      
ครุศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550           
และข้อ 3  แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในของสภาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ  เป็นคณะหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่น้ัน 
 
ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น าสังคม 
  
วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  
 
พันธกิจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา  
เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  
 2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถ่ิน ในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 4. ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการบูรณาการ  
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  
เป้าประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี  
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  
 2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได ้
 3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถ่ิน ในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลางได ้
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 4. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการบูรณาการการ
อยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในคณะ  
  
ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 Excellence  : ความเป็นเลิศ 
 Dignity     : ความสง่างาม 
 Unity    :  ความเป็นหนึ่งเดียว 
 
อัตลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 สร้างสรรค์สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
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บทท่ี 3 

 
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร ์

 
3.1  หลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
 3.1. 1  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
  3.1.1.1  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 3.1.2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)        
  3.1.2.1  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  3.1.2.2  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  3.1.2.3   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
  3.1.2.4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  3.1.2.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
   3.1.2.6  สาขาวิชาภาษาไทย 
   3.1.2.7  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
   3.1.2.8  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 
3.2  แผนเสนอขอเปิดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

หลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ 
ปีงบประมาณที่เปิด/จ านวนที่เปิดรับ 

2561 2562 2563 2564 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)      
   1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 30 30 30 
   1.2 สาขาวิชาการประถมศึกษาและการวิจัย
ทางการศึกษา 

- - 30 30 

2. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)     
   2.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา - - - 20 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)     
   3.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  - 20 20 20 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - - 180 - 
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3.3 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์คณะกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1.  เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

1.1  ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
1.2  จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
1.3  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า 

1. การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพ่ือให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของคณะ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ 
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและ
มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ
และตามลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะ 
ครุศาสตร์ 

  

2. สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู่
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
และประเทศไทย 4.0  

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีประสิทธิภาพ 
2.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 

2.  การเพ่ิมศักยภาพ
ด้านวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากรส าหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู ้
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิต
หนังสือ ต ารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอ
ผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้บุคลากรมีเวที
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบที่
หลากหลาย 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 
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มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

3. การให้บริการทาง
วิชาการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
พหุวัฒนธรรม 
 

3.1  ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน พหุวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
3.2  จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน  เช่น  
เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ  ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ  
และศูนย์ทดสอบต่างๆ 

3. การบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง 
3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร  
การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมและสร้างรายได้ให้กับคณะ 

  

4. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ   
(แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน) 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย 
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่
ครอบคลุมทุกพันธกิจที่ถูกต้อง รวดเร็ว  และทันสมัย 

5. การพัฒนาองค์การ
ให้มีคุณภาพ และ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.1 พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์ที่ดใีนองค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

  

5. เพ่ิมศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกประเภทและทุกระดับ 
 

5.1 วางแผนและบริหารอัตราก าลังและสร้างแรงจูงใจให้
เหมาะสมกับพันธกิจ 
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 
5.3  สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน 

2.  การเพ่ิมศักยภาพ
ด้านวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากรส าหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู ้
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิต
หนังสือ ต ารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอ
ผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้บุคลากรมีเวที
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบที่
หลากหลาย 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
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มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

6. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร  ประชาสัมพันธ์ 
และสร้างภาพลักษณ์   
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

6.1  พัฒนาการส่ือสารภายในเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
6.2  การส่ือสารภายนอกองค์กร 

5. การพัฒนาองค์การ
ให้มีคุณภาพ และ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือเช่ือม
ความสัมพันธ์ที่ดใีนองค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 

  

7. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อม 

7.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน 

5. การพัฒนาองค์การ
ให้มีคุณภาพ และ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน 
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วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

มิติ 1 
ประสิทธิผล
ตามกลยุทธ์ 

มิติ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

มิติ 3 
ประสิทธิ 
ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

มิติ 4 
พัฒนา
องค์กร 

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความ

ต้องการของสังคม 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริม
การท างานแบบมีส่วนร่วม 
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ 

มีแหล่งสร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย ที่น าไปสู่

การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

คณะเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
ด้านการวิจัยทางการศึกษา 

และนวัตกรรมทางการศึกษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ด้านการวิจัย 

และการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- พัฒนาการจัดการความรู ้
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการ 

มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม 

และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

สังคมและชุมชน รวมทั้งประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีความพึง
พอใจต่อการบริการวิชาการของ

คณะ 

พัฒนาระบบการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของชุมชน สังคม 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อน าความรู้ไป
บริการแก่ชุมชน 
- พัฒนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ 

มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง 

อัตลักษณ์แก่นักศึกษา 

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

คณะได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
สังคมในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการมี

ส่วนร่วมกับชุมชน 

พัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มี
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 

- พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กร 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ให้มี
ประสิทธิภาพ  

คณะมีบุคลากรที่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน  

และสังคม   

แผนที่ยุทธศาสตร ์(Strategy Map) 
คณะครุศาสตร์ 

 

 
 

 

 

พัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรม 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 

3.4 แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการหลัก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 
1. มีหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานและคุณภาพ 
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.1 ผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 
1.1.2 จ านวนนักศึกษา
เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ที่ก าหนด 

1. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะครุศาสตร ์
2. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
3. โครงการประชาสัมพันธ์
คณะและหลักสูตรภายใน
คณะครุศาสตร ์

2. นักศึกษามีคุณภาพ
ด้านวิชาการและทักษะ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  
 
 

1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน เพ่ือให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของคณะและตามลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป 

1.2.1 จ านวนรายวิชาที่
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) 
1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการฝึก
ประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน 
 
1.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ
หรือบริการวิชาการหรือ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

4. โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
 
5. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการ บริการวิชาการ 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่ามีความ
ผูกพันกับคณะ มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ครุศาสตร์ และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคณะ 
 

1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักศึกษา 
และคณะครุศาสตร ์

1.5.1 มีฐานข้อมูลศิษย์
เก่าที่เป็นปัจจุบัน 
1.5.2 ชมรมศิษย์เก่า 
ครุศาสตร ์
1.5.3 หน่วยศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
 

7. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ศิษย์เก่า 

3 เป้าประสงค ์ 5 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด 7 โครงการหลัก 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

1. มีงบประมาณสนับสนุน
ทั้งภายในและภายนอก
ส าหรับการท าวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทางด้านการ
เรียนการสอนและสร้างองค์
ความรู้ให้กับบุคลากรใน
คณะ 

 2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอก และจัดสรร
งบประมาณให้กับบุคลากรส าหรับ
การวิจัยทางด้านการเรียนการสอน
และสร้างองค์ความรู ้
 

2.1.1 จ านวนเงินทุนวิจัยภายในคณะ
ที่จัดสรรให้กับคณาจารย์ 
2.1.2 จ านวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่
ได้รับ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยส าหรับ
บุคลากร 

2. มีงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร 
ให้มีการผลิตหนังสือ ต ารา สื่อการ
สอน บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้ง
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 จัดประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให้
บุคลากรมีเวทีส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
2.2.2 ร้อยละของหนังสือ ต ารา สื่อ
การสอนที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
2.3.1 จ านวนครั้งในการจัดประชุม
ทางวิชาการในระดับชาต ิ
2.3.2 จ านวนครั้งในการจัดประชุม
ทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ
 
 

2. โครงการส่งเสริมการเขียน
ต าราและตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
3. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
4. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ

3. บุคลากรภายในคณะทุก
ระดับ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
วิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้
วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) 
 
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการ
พัฒนาตนเองตามสายงาน 

2.4.1 มีการบรรยายพิเศษจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.4.2 มีกิจกรรม Faculty 
Learning community 
2.5.1 วารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) 
กลุ่ม 3 
2.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตนเองตามสายงาน 
2.6.2 ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของ
ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากร
ในคณะ 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านวิชาการ 
 
 
6. โครงการพัฒนามาตรฐาน
วารสารครุศาสตร ์
 
 
 
7. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรภายในคณะครุศาสตร ์

3 เป้าประสงค ์ 6 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด 7 โครงการ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 
1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่
ได้รับการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง     

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
ชุมชน สถานศึกษา สังคม อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.1 จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา 
และสังคม 

1. โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้
จากการบริการวิชาการมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การ
เขียนหนังสือ ต ารา และสื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 
 
3. มีความร่วมมือทางด้านการ
บริการวิชาการ ตลอดทั้งการ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้
ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่
ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
 
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ หรือการ
แลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.2.1 จ านวนรายวิชาหรือ
งานวิจัยที่บูรณาการกับการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 
3.2.2 จ านวนหนังสือ ต ารา 
หรือสื่อนวัตกรรมที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม 
3.3.1 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านบริการวิชาการ 
ด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
3.4.1 จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

2. โครงการบูรณาการการ
บริการวิชาการ การจัดการ
เรียนรู้ และการวิจัย 
 
 
 
 
 
3. โครงการความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
กับหน่วยงานทางการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
 
4. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาสังกัด ตชด. 

4. มีการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้แก่คณะ 

3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคมและสร้าง
รายได้ให้กับคณะ 

3.5.1 จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการที่สร้าง
รายได ้

5. โครงการจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

4 เป้าประสงค ์ 5 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด 5 โครงการ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 
มีการท านุบ ารุงศาสนา 
เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือการบูรณาการ
การอยู่ร่วมกันในประเทศ
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา 
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน สังคม 
และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงตอนกลาง 

4.1.1 จ านวนกิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนาการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อ
ชุมชน สังคม 
 

1. โครงการท านุบ ารุงศาสนา 
เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1 เป้าประสงค ์ 1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด 1 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

11 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 
1. การบริหารจัดการ
องค์การมีคุณภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

5.1 พัฒนาการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

5.1.1 ร้อยละความส าเร็จตามแผน
ด าเนินงาน 

1. โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2. คณะครุศาสตร์เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะ
ได้มีกิจกรรมร่วมกัน  
เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ 

5.2.1 จ านวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน 
 
5.3.1 จ านวนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
สร้างสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรใน
คณะ 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
3. โครงการพัฒนาสุขภาพและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร 

 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์การ 

5.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

5.4.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

4. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของคณะ 

3 เป้าประสงค ์ 4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

 
 

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 14 เป้าประสงค์ 21 กลยุทธ์ 30 ตัวชี้วัด 24 โครงการหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
13 
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บทท่ี 4 
 

การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 
4.1 การน าแผนยุทธศาสตร ์5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ  
 4.1.1  มีการก าหนดรายละเอียดโครงการ ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์  ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย  
งบประมาณ รวมทั้งผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และน าเข้าบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 
 4.1.2  ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ช้ีแจงเกณฑ์ตัวช้ีวัดแผน และรูปแบบการเก็บข้อมูลรวมถึงรูปแบบการประเมินผลตัวช้ีวัด  ให้แก่บุคลากร ใน
คณะรับทราบ 
 4.1.3  จัดท าสื่อหรือบันทึกข้อความการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 4.1.4 มีการก ากับ  ติดตามความก้าวหน้า ในการด าเนินงานตามแผน  อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง           
เพื่อทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนและ               
ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ 
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4.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือให้
ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 
  เป้าประสงค์ 
  1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
   2.  นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัตติามมาตรฐานวิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   3.  นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับคณะ มคีวามภาคภูมิใจในความเป็น 
ครุศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ  
  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

1.1.1 ผลการ
ประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

1.1.2 จ านวน
นักศึกษาเป็นไปตาม
แผนการรับนักศึกษา
ใหม่ที่ก าหนด 

ร้อยละ N/A N/A N/A 80 80 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

1.2 จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

1.2.1 จ านวน
รายวิชาที่จัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning) 

ร้อยละ 30 40 50 60 70 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
และฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง
และมีคุณลักษณะตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

1.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งด้านวิชาการ 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณ์
ของคณะและตามลักษณะ
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป  
 

1.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการหรือบริการ
วิชาการหรือท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์
เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
นักศึกษาและคณะครุ
ศาสตร์ 

1.5.1 มีฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าที่เป็น
ปัจจุบัน 

ฐานข้อมูล N/A N/A N/A 1 1 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

1.5.2 ชมรมศิษย์เก่า 
ครุศาสตร์ 

ชมรม N/A N/A N/A 1 1 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

1.5.3 หน่วยศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

หน่วย N/A N/A N/A 1 1 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

5 กลยุทธ์ 8 ตัวชี้วัด        
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ 
   1.  มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ 
   2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้ง
ภายในและภายนอก และ
จัดสรรงบประมาณให้กับ
บุคลากรส าหรับการวิจัย
ทางด้านการเรียนการสอน
และสร้างองค์ความรู้ 

2.1.1 จ านวนเงินทุนวิจัย
ภายในคณะที่จัดสรรให้กับ
คณาจารย์ 

บาท/คน N/A N/A N/A 2,000 2,000 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

2.1.2 จ านวนเงินทุนวิจัย
ภายนอกที่ได้รับ 

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่
บุคลากร ให้มีการผลิต
หนังสือ ต ารา สื่อการสอน 
บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการน าเสนอ
ผลงานทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

2.2.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ร้อยละ 10 10 20 25 25 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

2.2.2 ร้อยละของหนังสือ 
ต ารา สื่อการสอนที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ร้อยละ N/A N/A N/A 10 10 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 

2.3 จัดประชุมทาง
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อให้บุคลากร
มีเวทีส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  

2.3.1 จ านวนครั้งในการ
จัดประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติ 

ครั้ง/ปี 1 1 1 2 2 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

2.3.2 จ านวนครั้งในการ
จัดประชุมทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 
 

ครั้ง/ปี N/A N/A N/A 1 1 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

2.4 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมด้านวิชาการ
ส าหรับบุคลากรในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

2.4.1 มีการบรรยายพิเศษ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

ครั้ง/ปี N/A N/A N/A 2 2 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

2.4.2 มีกิจกรรม Faculty 
Learning community  

ครั้ง/ปี N/A N/A N/A 6 6 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 

2.5  ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วารสารของ
คณะครุศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) 

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

ฉบับ 1 1 1 1 1 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.6 สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากรในคณะทุก
ระดับได้รับการพัฒนา
ตนเองตามสายงาน 

2.6.1 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
สายงาน 

ร้อยละ 80 80 80 100 100 รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ 

2.6.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของต าแหน่งทางวิชาการ
ของบุคลากรในคณะ 

ร้อยละ 10 10 15 20 20 รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ 

6 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัด        
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  เป้าประสงค์ 
   1.  มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  
   2.  มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
   3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
   4.  มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้แก่คณะ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
สถานศึกษา สังคม  
อย่างต่อเน่ือง 

3.1.1 จ านวนกิจกรรม
บริการวิชาการแก่
ชุมชน สถานศึกษา 
และสังคม 

กิจกรรม 7 7 7 9 9 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม 

3.2.1 จ านวนรายวิชา
หรืองานวิจัยที่บูรณา
การกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

จ านวน 2 3 4 9 9 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

3.2.2 จ านวนหนังสือ 
ต ารา หรือสื่อ
นวัตกรรมที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและสังคม 

จ านวน N/A N/A N/A 9 9 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการ หรือ
การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

3.3.1 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนด้านบริการ
วิชาการ ด้านวิชาการ 
และศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

กิจกรรม 1 1 1 3 3 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

3.4.1 จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

N/A N/A N/A 3 3 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
คณะจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมและสร้าง
รายได้ให้กับคณะ 

3.5.1 จ านวน
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่สร้าง
รายได้ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 2 5 5 รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ 

5 กลยุทธ์ 6 ตัวชี้วัด        
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์  
   มีการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อการบูรณา
การการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา เผยแพร่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
สังคม และประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

4.1.1 จ านวนกิจกรรม
ท านุบ ารุงศาสนาการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อชุมชน 
สังคม 
 

กิจกรรม 3 3 3 3 3 1.รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ 
 

1 กลยุทธ์ 1 ตัวชี้วัด        
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์  
  1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
  3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 พัฒนาการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะให้มี
คุณภาพ สามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

5.1.1 ร้อยละ
ความส าเร็จตาม
แผนด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 80 90 90 90 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะ 

5.2.1 จ านวน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการด้าน
การเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 2 2 3 6 6 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ 

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในคณะได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน  
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์การ 

5.3.1 จ านวน
กิจกรรมที่มุ่งเน้น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ของบุคลากรในคณะ 

กิจกรรม 2 2 2 3 3 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

5.4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน 

5.4.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 4.00 4.00 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน 

4 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด        
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  - เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
  - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)  
    และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256 3  
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ปรัชญา พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น าสังคม พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น าสังคม 
 

วิสัยทัศน ์
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 
 

ค่านิยมหลัก Excellence : ความเป็นเลิศ 
Dignity    : ความสง่างาม 
Unity : ความเป็นหน่ึงเดียว 
 

Excellence  : ความเป็นเลิศ 
Dignity     : ความสง่างาม 
Unity    :  ความเป็นหน่ึงเดียว 
 

เอกลักษณ ์
 

สร้างสรรค์สังคม สร้างสรรค์สังคม 
 

อัตลักษณ์  เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี  เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้
ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
สังคม 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทัน
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  

2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 

2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา  

3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

4. ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

4. ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
 

1. บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา 
เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  

1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  

2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษาได้ 

2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้  

3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ ชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง ได้ 

3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ ชุมชนท้องถิ่น ใน
ประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลางได้ 

4. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การบูรณาการ  
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

4. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการบูรณาการ
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

5. มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในคณะ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิต

ตามอัลักษณ์ของคณะ 
1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 

เป้าประสงค์ 1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการและการปฏิบัติให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
3. สร้างความผูกพันของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาคณะและสร้างความภาคภูมิใจใน
ความเป็นครุศาสตร์  
      

1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  
2. นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูและ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า มีความผูกพันกับคณะ มีความภาคภูมิใจในความ
เป็นครุศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ  

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ  
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากแหล่งปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะตรงกับความต้องการขอ ง
ตลาดแรงงานทั้งในหรือต่างประเทศ  
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะ  
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร์  

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะและ
ตามลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ 2. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเป้าประสงค์  2. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์ 1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงานวิชาการทางด้าน

การเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ผลิตเอกสาร ให้กับคณาจารย์ในคณะ  
2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเน่ือง  
   
 
    

1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงาน
วิชาการทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ให้กับ บุคลากรในคณะ 
2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเน่ือง  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กลยุทธ์ 2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ส าหรับการ

วิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้  
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิตเอกสาร หนังสือ ต ารา 
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอ ผลงานทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 สร้างบรรยากาศด้านวิชาการ เช่น การปาฐกถาของบุคคลส าคัญ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
2.4  ผลักดันให้มีวารสารครุศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับคณะ  
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองตามสายงาน  

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร
ส าหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้  
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิตหนังสือ 
ต ารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอ ผลงานทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีส าหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย  
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองตาม
สายงาน 

ยุทธศาสตร์ 3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม  
เป้าประสงค์ 1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง  

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม  
3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  
4. มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้แก่คณะ  

1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง  
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้
สู่สังคม 
3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ  
4. มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้แก่คณะ  

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม  อย่างต่อเน่ือง 
3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่
ความรู้สู่สังคม 
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม  อย่างต่อเน่ือง 
3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ต ารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
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หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการ แก่ชุมชน สังคมและสร้าง
รายได้ให้กับคณะ 

3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการ แก่ชุมชน 
สังคมและสร้างรายได้ให้กับคณะ 

ยุทธศาสตร์ 4. การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ มีการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการการ

อยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  
      

มีการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชน 
สังคม และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน สังคม และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  5. การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ 1. มีการบริหารจัดการองค์การที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

2. มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขององค์การ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในคณะ  
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ  

1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การ 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาการจัดท าแผนของคณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ  
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน  

5.1 พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน  
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ในองค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2563)                         
ข้ึนเมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 211 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อให้คณะมีแผนไว้ใช้ เป็นแนวทาง  ทิศทางในการบริหารคณะ ให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
โดยเกิดจากการร่วมมือกัน ของบุคลากรในคณะ  ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะ             
ครุศาสตร์ จ านวน 60 คน การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  คณะมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคณะให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
  
  รูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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