รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
(1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอม
เพื่อการจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่
เกี่ยวของ และการมีสวรวมตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
รวมจํานวนโครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการหลัก
ทั้งหมดในปงบ 2561
3
3

จํานวน
กิจกรรมยอย
79
17

1

6

ดําเนินการแลว
จํานวน
รอยละ
92.41
73
94.12
16
100.00
6

4

19

19

2
13

12
133

12
126

100.00
100.00
94.74

ไมไดดําเนินการ
หมายเหตุ
จํานวน
รอยละ
7.59
6
5.88
1
กิจกรรมที่ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก
0
ดําเนินการไมทันชวงปงบประมาณ 2561
0
0
7

5.26

จึงมีการนํามาพิจารณาเพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป

แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับปรับปรุงกลางป)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
กิจกรรมวิพากษรายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหมคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะครุศาสตร
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธพี่นอง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุนในโรงเรียนระดับปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6
สาขาวิชา/ฝายวิชาการ
สาขาวิชา/ฝายบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา/ฝายบัณฑิตศึกษา
ดร.ศุภกร ศรเพชร
ฝายประกันฯ
ฝายประกันฯ
ฝายประกันฯ
ฝายงานทะเบียนฯ
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2








4

หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสัมพันธพี่นองสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาคอมพิวเตอร
กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ชั้นปที่ 5
กิจกรรมศึกษานอกหองเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนานักศึกษาครูคอมพิวเตอร ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร
กิจกรรม Com care ครั้งที่ 7
กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพโรงเรียน
กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเอกไทย ประจําปการศึกษา 2560
กิจกรรมเตรียมความพรอมทักษะทางวิชาการสําหรับนักศึกษาใหม สาขาวิชา
ภาษาไทย
2.23 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
2.24 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสูมิติการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.25 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ


















สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

หมายเหตุ





ดําเนินการไมทันตามปงบประมาณ
จัดทําแผนในปงบประมาณ 2562
ดําเนินการไมทันตามปงบประมาณ
จัดทําแผนในปงบประมาณ 2562

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.26 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2561
2.27 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นอง แสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.28 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาวิทยาศาสตร

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา



สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร



2.29 กิจกรรมการศึกษานอกหองเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.30 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.31 กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
21
2.32 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.33 กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
2.34 กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยใหกับนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุนที่ 9
2.35 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
2.36 กิจกรรมสงเสริมรักษาความเปนไทย
ฝายกิจการนักศึกษา
2.37 กิจกรรมไหวครู
ฝายกิจการนักศึกษา
2.38 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
2.39 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
ฝายกิจการนักศึกษา
2.40 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ฝายกิจการนักศึกษา
2.41 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
ฝายกิจการนักศึกษา

หมายเหตุ



ดําเนินการไมทันตามปงบประมาณ
จัดทําแผนในปงบประมาณ 2562



เลื่อนดําเนินการในปงบประมาณถัดไป














ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.42 กิจกรรมซอมพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะครุ
ศาสตร ปการศึกษา 2559
2.43 กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
2.44 กิจกรรมวันเขาพรรษา
2.45 กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2560
2.46 กิจกรรมสืบสานตํานานพระธาตุพนม
2.47 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
2.48 กิจกรรมอนุรักษผาพื้นเมืองจังหวัดนครพนม
2.49 กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานผานสื่อพนบานหมอลํา
2.50 กิจกรรมบริหารสัมพันธ
2.51 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2.52 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.53 กิจกรรมสอนเสริมวิชาชีพครู
2.54 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2561
3 โครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
3.1 กิจกรรมสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเปนครู
3.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
3.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ
3.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัย

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

ฝายงานทะเบียน



ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ/การศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
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ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ







0

หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู/เตรียมความพรอมสูอาชีพ
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชั้นเรียน
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน
กิจกรรมพบครูตนแบบ และพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 57) และ
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 (สังเกตการสอน) (รหัส 58)
3.17 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ













ฝายงานศูนยฝกฯ


73

6

4

1

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
1 โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย ผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ เพื่อความกาวหนาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะครุ
ศาสตร
1.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ
1.2 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

ฝายงานวิจัยฯ



ฝายงานวิจัยฯ
ฝายงานบุคลากร




หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.4 กิจกรรมจัดทําวารสารครุศาสตร
1.5 กิจกรรมสนับสนุนการทําวิจัยและการผลิตหนังสือ/ตํารา
2 โครงการสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย และ
การปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร
2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2.2 กิจกรรมการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
3 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงาน สําหรับบุคลากรคณะครุ
ศาสตร
3.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมพัฒนาการเขียน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 มคอ. 7
3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
3.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
3.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.8 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สําหรับบุคลากรสาย
วิชาการ
3.9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพครู
3.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ปงบประมาณ 2561
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

ผูรับผิดชอบ
ฝายงานวารสารฯ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ฝายงานวิจัยฯ
ฝายงานประกันฯ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ



0

10

0

16

1




สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
คณะครุศาสตร










ฝายงานศูนยฝกฯ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา




ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี

2

หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสนับสนุนอุปกรณและสื่อการเรียนรูเพื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
1.1 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.2 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา
1.3 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
1.5 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
1.6 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนภายในคณะครุศาสตร
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ฝายงานอาคารฯ

6

0

6

0

3

0

13

0








ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม
1 โครงการสงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายทางวิชาการกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา
1.1 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูคอมพิวเตอรสัมพันธ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
1.2 กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ ครั้งที่ 22
1.3 กิจกรรมครุศาสตรสัมพันธอีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น
2 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
2.1 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
2.2 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ
2.3 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 10
2.4 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร



สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ฝายงานกิจการนักศึกษา




สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคมศึกษา






หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.5 กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
2.6 กิจกรรม EDU NPU สัญจร
2.7 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี
2.8 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.9 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การใช ICT ในการจัดการเรียน
การสอน
2.10 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย
2.11 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
2.12 กิจกรรมคายภาษาไทย
2.13 กิจกรรม EDU NPU ชวนเพื่อนปนวันอาทิตย
3 โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
3.1 กิจกรรมที่สรางรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
4 โครงการบริการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางความรวมมือทาง
วิชาการในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4.1 กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ประเพณี และสรางความสัมพันธไทยเวียดนาม
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา



ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
ฝายงานบริการวิชาการ




ฝายงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา




สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาภาษาไทย
อ.ภาพพิมพ พรหมวงศ
ฝายงานบริการวิชาการ
คณะครุศาสตร






ฝายงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาภาษาไทย

1

0

2

0

19

0

5

0






ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
1 โครงการสงเสริมความผูกพันและการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร

หมายเหตุ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

กิจกรรมกีฬาบุคลากร
กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร
กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคณะครุศาสตร
กิจกรรมการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมฝกอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสายสนับสนุน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานคณบดี
กิจกรรมการตั้งชื่ออาคารและออกแบบปายชื่ออาคารหลังใหม คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพดานการเงินและพัสดุสําหรับบุคลากรในคณะ
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
รวมทั้งหมดในการดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร
รอยละ

ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
สํานักงานคณบดี

2.4
2.5
2.6
2.7

สถานะ
ดําเนินการ ไมไดดําเนินการ






7

0

12
126
94.74

0
7
5.26

ฝายงานแผนฯ
ฝายงานการเงินฯ
ฝายงานแผนฯ





ฝายงานบุคลากร
ฝายประกันฯ
ฝายประชาสัมพันธ





ฝายงานการเงินฯ/พัสดุ



หมายเหตุ

รายงานผลการเบิกใชจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประเภทรายจาย / รายการ
1. งบประมาณรายจายประจํา
1.1 เงินเดือนและคาจางประจําฯ
1.2 งบดําเนินงานภายในคณะ
2. งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร
รวมเงินงบประมาณ (1+2)

แผนรายจายรวม

ผลการใช

คงเหลือ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

31,430,499
10,339,435
21,091,064
6,786,620
38,217,119
รอยละการเบิกจาย

28,000,821
9,612,748
18,388,073
5,212,936
33,213,757
86.91

3,429,678
726,687
2,702,991
1,573,684
5,003,362

ผลการใชจายงบประมาณ จําแนกตามแหลงงบประมาณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบแผนดิน
ประเภทรายจาย / รายการ
1. งบประมาณรายจายประจํา
1.1 เงินเดือนและคาจางประจําฯ
1.2 งบดําเนินงานภายในคณะ
2. งบประมาณรายจายโครงการตามยุทธศาสตร
รวมเงินงบประมาณ (1+2)

แผนรายจาย

ผลการใช

(บาท)

(บาท)

2,557,620
2,557,620
2,604,480
5,162,100
รอยละการเบิกจาย

2,553,886
2,553,886
2,512,667
5,066,553
98.15

เงินรายได
คงเหลือ

แผนรายจาย
(บาท)

3,734
3,734
91,813
95,547

28,872,879
10,339,435
18,533,444
4,182,140
33,055,019
รอยละการเบิกจาย

หมายเหตุ 1. "รายจายประจํา*" คือ คาใชจายเงินเดือน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายประจําที่ตองใชตลอดทั้งป
2. สรุปจากการขอใชงบประมาณจากฝายงานวิเคราะหนโยบายและแผน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ผลการใช

รวมทั้งสิ้น
คงเหลือ

(บาท)

25,446,934
9,612,748
15,834,186
2,700,269
28,147,203
85.15

แผนรายจาย
(บาท)

3,425,945
726,687
2,699,258
1,481,871
4,907,816

31,430,499
10,339,435
21,091,064
6,786,620
38,217,119
รอยละการเบิกจาย

ผลการใช

คงเหลือ

(บาท)

28,000,821
9,612,748
18,388,073
5,212,936
33,213,757
86.91

3,429,678
726,687
2,702,991
1,573,684
5,003,362

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลการดําเนินงาน
ลําดับ

ยุทธศาสตร

จํานวนตัวชี้วัด

1
2
3

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่
เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
รวม

7
6

6
4

85.71
66.67

-

-

4

4

100.00

-

-

-

-

5

5

100.00

-

-

-

-

5
27

5
24

100.00
88.89

-

-

-

11.11

4
5

บรรลุ

รอยละ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

รอยละ

ไมบรรลุ

1
2

3

รอยละ

14.29
33.33

หมายเหตุ

รายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
คาเปาหมายของตัวชี้วัด
ลําดับ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร คณะครุศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดรับการปรับปรุงตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
2 จํานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา
3 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4 จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
5 จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับโรงเรียนรวมผลิตและชุมชน ในการพัฒนาสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
6 จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
7 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
8 จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
9 จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรร
10 จํานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคลสําคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
11 จํานวนทุนที่ไดรับจากองคกรภายนอกในการทําวิจัยหรือบริการวิชาการ

หนวยนับ

คาเปาหมาย

หลักสูตร
หลักสูตร
รายวิชา
รายวิชา
ประเด็น
โครงการ/กิจกรรม
รอยละ

2
2
12
12
2
2
95

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย
ผลการ
ดําเนินงาน

4
2

12
12
2
4
81.72

บรรลุ
6







0

4

0

รอยละ
บาท/คน
ครั้ง/ป
โครงการ/กิจกรรม

55
25,000
1
2

32
41,591.38
1
5

12 คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

วารสาร

1

13 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติตออาจารยประจําคณะครุศาสตร

รอยละ

15

0
49.20



ระบบ

2

2

4


ฐานขอมูล
หองเรียน
คาเฉลี่ย

1
1
4

1
12

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
14 คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและการชวยเหลือนักศึกษา
15 คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน
16 คณะมีหองเรียนตนแบบที่เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21
17 ความพึงพอใจของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม

4.23

อยูระหวาง
ไมบรรลุ
ดําเนินการ
1


2










5

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

0

0
1. รองคณบดีฝายบริหารฯ
2. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายบริหารฯ
รองคณบดีฝายบริหารฯ

0

0

คาเปาหมายของตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย

หนวยนับ

คาเปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

บรรลุ

18 จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู

ประเด็น

2

2



19 คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หนวยงาน

1

9



โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
รอยละ

5
1
95

15
1
100

ลําดับ

ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร คณะครุศาสตร

20 จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก
21 จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
22 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่บรรลุเปาหมายตามแผนงานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
23 จํานวนกิจกรรมที่มุงเนนสรางคานิยมรวมกัน

24
25
26
27

คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารยในคณะ
คณะมีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
คณะมีระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผนดําเนินงาน

รวม
รอยละ

โครงการ/กิจกรรม

2

4




5


ครั้ง/ป
เลม
ระบบ
รอยละ

8
1
1
85

8
1
1
94.74






24
88.89

อยูระหวาง
ไมบรรลุ
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รองคณบดีฝายกิจการฯ

0

0
1. รองคณบดีฝายบริหารฯ
2. รองคณบดีฝายกิจการฯ
3. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
1. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
รองคณบดีฝายบริหารฯ
รองคณบดีฝายบริหารฯ
รองคณบดีฝายบริหารฯ

0
0.00

3
11.11

