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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

คํานํา 
 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดมีการทบทวนแผนกลยุทธ 4 ป (พ.ศ.2560-2563)                        
ขึ้นเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เพ่ือใหคณะมีแผนไวใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะใหเปนไป
ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือกันของบุคลากรในคณะ รวมกันวิเคราะห
สภาพการณทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงานของคณะ กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 
เปาประสงค และตัวชี้วัดของคณะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับสถาบัน โดยไดมีการพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ                
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) และกรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาวิเคราะหและใชเปนแนวทางใน
การกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  
 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมกลั่นกรองแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)            
เม่ือวันที่  7 สิงหาคม 2560 โดยได มีการปรับแผนกลยุทธจาก 4 ป เปน 5 ป และเปลี่ยนจาก                    
“แผนยุทธศาสตร” เปน “แผนกลยุทธ” ดังนั้นเพ่ือใหแผนของคณะมีความสอดคลองกับแผนในระดับ
มหาวิทยาลัยนครพนม คณะจึงไดมีการปรับปรุงจาก “แผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563)”               
เปน “แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)” 
 คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกันจัดทําแผนกลยุทธ จนแลวเสร็จ            
โดยแผนที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรในคณะฉบับน้ี จะเปนแนวทางสําคัญในการกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงาน เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของ
คณะที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในระดับ 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ” 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สิงหาคม 2560 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

สารบัญ 
 

บทสรุปผูบรหิาร 
 
บทที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร    ................................................................................    1 
 ปรัชญา วิสยัทศัน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมหลักของคณะครุศาสตร 
 
บทที่ 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  แผนเสนอขอเปดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  และความสอดคลองกบัแผนกลยทุธระดับสถาบนั     .....................................................    3 
  
บทที่ 3 รายละเอียดของแผนกลยุทธ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชีว้ัด  
  และโครงการที่สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตร     .......................................................    8 
  ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตรที ่2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการทีด่ ี
 ยุทธศาสตรที ่4 การแสวงหาความรวมมือกบัองคกรที่เกีย่วของ และการมีสวนรวมตอสังคม 
 ยุทธศาสตรที ่5 การริเร่ิมสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ด ี
 
บทที่ 4 การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ     ......................................................................................     14 
 
ภาคผนวก    ..........................................................................................................................     19 
 - สรุปโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ  
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 – 2563)  
  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

บทสรุปผูบริหาร 
 

  แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564) จัดทําขึ้นมาเพื่อ
เปนกรอบในการบริหารงานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการวิเคราะหสภาพการณทั้ง
ปจจัยภายในและภายนอก นํามาสูการกําหนดกลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคณะใหเปนไปตามวิสัยทัศน
ที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในระดับ              
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ” ภายในแผนกลยุทธ ประกอบไปดวย           
5 ประเด็นยุทธศาสตร 24 เปาประสงค 28 กลยุทธ 22 ตัวชี้วัด 15 โครงการหลัก ประเด็นยุทธศาสตร           
ที่คณะรวมกันกําหนดเปนทิศทางในการดําเนินงาน มีดังนี้ 
  
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความตองการของประเทศและนานาชาติ 
  1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและความตองการของประเทศ และมีการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ 
  1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ 
  1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและ
โรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพ่ือสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
  1.6 คณะครุศาสตร มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ที่นักศึกษาไดมี        
สวนรวมในการทํากิจกรรม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
  2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดาน
การเรียนการสอนและสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
งาน 
  2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย 
และบทความวิชาการ แกบุคลากรในคณะ 
  2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ       
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ เปนตน 
  2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกคณะ 
  2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปนของคณะ 
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 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ดี 
  3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการพัฒนาดานการเรียนการสอน และบูรณาการ
ระบบสารสนเทศใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 
  3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ ที่มีการสื่อสาร
มากกวา 1 ภาษา 
  3.3 คณะครุศาสตร มฐีานขอมูลศษิยเกาทีเ่ปนปจจุบัน  
  3.4 คณะครุศาสตร มหีองเรียนตนแบบของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ของคณะทีต่อบสนองตอวิสยัทศัน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอ
สังคม 
  4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวมผลิต เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาทุกชั้นป          
อันเปนพ้ืนที่เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย นกัศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือดานตางๆ อยาง
ยั่งยืน 
  4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา      
ในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดนครพนมและใกลเคียง 
  4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก  
  4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ     
ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี 
  5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
  5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการ
เรียนรู (Faculty Learning Community : FLC) 
  5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
  5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับคณะ 
  5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอความ
แตกตางของการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 1 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร 
 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 เม่ือวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหแยกออกจาก              
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร เปนสวนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เร่ือง จัดตั้งคณะ     
ครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550           
และขอ 3  แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสภาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะ เปนคณะหน่ึง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น 
 
ปรัชญา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นอมนําสังคม 
  
วิสัยทัศน คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา           
ในระดับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล  
 
พันธกจิ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ             
ตรงตามความตองการของสังคม 
 2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม 
 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
  
เปาประสงค คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                   
และตรงตามความตองการของสังคม 
 2. บคุลากรมีศกัยภาพทางดานการผลติผลงานวิจัย  สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได 
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 3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
และประชาคมอาเซียน 
 4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
  
คานิยมหลักของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 Excellence  : ความเปนเลิศ 
 Dignity   : ความสงางาม 
 Unique   :   เอกลักษณความเปนครู 
 
อัตลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 พัฒนาตน ตื่นรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 มหาวิทยาลยัรับใชสังคม
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บทที่ 2 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร  แผนเสนอขอเปดหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา  
และความสอดคลองกบัแผนกลยุทธระดับสถาบนั 

 
1.  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
1.  หลักสูตรของคณะเปนท่ีตองการของสังคม 
2.  บุคลากรมีความสามัคคี รักและผูกพันตอองคกร 
    ภายใตวัฒนธรรมองคกรที่สรางสรรครวมกัน 
3.  บุคลากรมีอายุเฉล่ียอยูในวัยทํางาน พรอมในการ 
    พัฒนาตนเอง 
4.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอนเพียงพอตอการจัดการ 
    เรียนรู 
5.  มเีครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท่ี 
    เขมแข็งและมีการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 
6.  มีอาจารยประจําที่มีวุฒิตรงตามเกณฑและมีความ 
    เช่ียวชาญตามศาสตรนั้นๆ 

1.  อัตราสวนจํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษา 
    ทุกหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ 
2.  งบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรรมีจํานวน 
    นอย ไมเพียงพอตอการบริการจัดการหลักสูตร 
    และการดําเนินการอืน่ ๆ ของหลักสูตร 
3.  ส่ือ อุปกรณ และครุภณัฑประกอบการเรียน 
    การสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
4.  บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการตํ่ากวาเกณฑ 
    มาตรฐานของ สกอ. 
5.  การเขาถึงระบบสารสนเทศของคณะ ยังไม 
    รวดเร็วและทันสมัย สงผลใหคณะไมสามารถใช 
    ประโยชนจากสารสนเทศและเทคโนโลยี 
    ดังกลาวในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
    ไดมากเทาท่ีควร 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1.  ประชากรในพื้นท่ีมีคานิยมในการเขาศึกษาตอ  
    ดานวิชาชีพครู 
2.  รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนนุข้ันพื้นฐาน 
    ในการศึกษา ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาบุคลากร 
    ทางการศึกษา 
3.  หนวยราชการ โรงเรียน อบต.มีความตองการในการ 
    ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทําใหคณะมโีอกาสในการ 
    พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันเพื่อการบริการวิชาการ 
4.  จังหวัดนครพนมต้ังอยูในอนภุมูภิาคลุมแมน้ําโขง 
     สงผลใหคณะครุศาสตรไดรับโอกาสในการเลือกเขา 
     ศึกษาตอจากประเทศท่ีอยูในแถบอนุภูมภิาคลุม 
     แมน้ําโขง 
5.  จังหวัดนครพนมมีฐานขอมูลชาติพันธุภูมิปญญา 
     ทองถ่ินท่ีหลากหลาย ทําใหเปนแหลงในการสืบคน 
     ขอมูลไดอยางครอบคลุมและสามารถพัฒนาเปน 
     ศูนยรวมภมูิปญญาทองถ่ินได 

1.  นโยบายในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพมีการ 
     เปล่ียนแปลงบอย 
2.  นโยบายการเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
     สงผลใหเกิดปญหากับการจัดการเรียนการสอน 
     และการใชทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองของคณะ 
3.  นโยบายการปฏิรูปโครงสรางองคกรทางการศึกษา 
     ของไทยสงผลใหเกิดผลกระทบกับบัณฑิตในการ 
     แสวงหางาน 
4.  ประชากรในจังหวัดนครพนมสวนใหญ  
     ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีรายได  
     ไมแนนอนและมีรายไดเฉล่ียตอหัวตํ่า 
5.  ระบบขนสงมวลชนยังไมอํานวยความสะดวก 
     ใหกับนักศึกษาในการเดินทาง 

 



4 

แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

2. แผนเสนอขอเปดหลักสูตรระดับอุดมศกึษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
ในปจจุบัน 

หลักสูตรที่ขอเปดใหม 
ปงบประมาณที่เปด/จํานวนที่เปดรับ 

2561 2562 2563 2564 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
 - สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 - สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)        
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
 - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
 - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 - สาขาวิชาภาษาไทย 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
        

    

1. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  60 60 60 60 
2. สาขาวิชาดนตรีศึกษา  - 60 60 60 
3. สาขาวิชาประถมศึกษา - - 60 60 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
       

    

1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 30 30 30 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) 
        

    

1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 20 20 20 
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 20 20 20 
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3. ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนกลยุทธคณะครุศาสตรกบัแผนกลยุทธ มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนม แผนกลยุทธคณะครุศาสตร การวิเคราะหความสอดคลอง 
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
1. เปนศูนยกลางการผลิต
บัณฑิตในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงตอนกลาง 

1.1  ปรับปรุงห รือเปดหลักสูตร           
ท่ีสอดคลอง โดดเดนและเปน ท่ี
ย อ ม รับ ต อ ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม 
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม               
ของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
1 . 2  สง เ ส ริม ทักษะวิ ช าชี พแ ก
นั ก ศึ กษ า สู ค วาม เ ป น เ ลิ ศตาม
ม าตรฐ าน วิ ช า ชีพ  แล ะกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
1.3 จัดระบบการเ รียนการสอน  
และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาท่ี
มีประสิทธิภาพ 
1.4  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
ศิษยเกา 

1. การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิต
ครูท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความตองการ
ของประเทศและนานาชาติ 
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานหลักสูตรและ
ความตองการของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของ
คณะ 
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการ บูรณาการการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ 
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตร
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาท
เปนโคชหรือพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ท่ีรวม
เรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต (Training School) 
เ พ่ือสร างตนแบบชุมชนแหงการเ รียนรูทางวิ ชา ชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
1 .6  คณะครุศาสตร  มี กิ จกร รมด าน การทํานุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ท่ีนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 

  - เปาประสงคท่ี 1.1 ของมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกับเปาประสงคท่ี 1.1, 1.2, 
1.3 ของคณะ 
- เ ป าป ระส ง ค ท่ี  1 . 2 ,  1 . 3  ขอ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เปาประสงคท่ี 1.4, 1.5 ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการพัฒนา
หลักสูตรและการสอนใหเปนไปตาม
แนวทางการผลิตครูและความตองการ
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ  ซ่ึ ง เ ป น ไ ป ต า ม
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

2.   สรางงานวิ จัยและ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อน
และผลักดันมหาวิทยาลัย
สูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
และประเทศไทย 4.0 
 
 
 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร รม  ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
การวิจัย 

2 .  ก า ร ส ร า ง ค ว า ม
เขมแข็งทางวิชาการ 

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
ใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวิจัยเพ่ือ พัฒนางาน 
2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร หนังสือ 
ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย และบทความวิชาการ แก
บุคลากรในคณะ 
 

  - เปาประสงค ท่ี  2. 1,  2. 2 ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เปาประสงค ท่ี 2. 1,  2. 2,  2.3,2.4              
ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการสรางความ
เ ข ม แ ข็ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  โ ด ย ใ ห
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการแกบุคลากร สงเสริม สนับสนุน
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนม แผนกลยุทธคณะครุศาสตร การวิเคราะหความสอดคลอง 
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 

 2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน 
การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ การดําเนินการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติของคณะ เปนตน 
2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกคณะ 
2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการท่ีเปนของคณะ 

ทุนจัดทําวิจัย ผลิตหนังสือตํารา อีกท้ัง
มีกิจกรรมทางวิชาการท่ีจะชวยสงเสริม
การพัฒนาตนเองของบุคลากรในมิติ
ตางๆ ตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว 

6.  พัฒนาระบบส่ือสาร
อง คกร ท้ั งภาย ใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย
น ค ร พ น ม เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธและสราง
ภ า พ ลั ก ษ ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
 
7. สราง/พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวย
ตอการปฏิ บั ติ งานและ
การจัดการเรียนการสอน 

6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพ่ือ
สรางภาพลักษณขององคกร 
6.2 การสื่อสารภายนอกองคกร 
 
 
 
 
 
7.1 สราง/พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางกายภาพและส่ิงแวดลอมท่ี
เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน 
7.2 สรางและพัฒนาโครงสราง
พ้ื น ฐ า น ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศท่ีเ อ้ืออํานวยตอการ
เรียนรู 

3 .  กา ร พัฒ น าร ะ บบ
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ดล อม เ พ่ื อก า ร
จัดการท่ีดี 

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการพัฒนา
ดานการเรียนการสอน และบูรณาการระบบสารสนเทศให
เขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดท้ัง
ระบบการประชาสัมพันธ ท่ีมีการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา 
3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกาท่ีเปนปจจุบัน  
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาสิ่ งแวดลอมของคณะท่ี
ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

  - เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท่ี  6 . 1 ,  6 . 2                     
ขอ งมหาวิทยา ลั ย  สอดคล อง กับ
เปาประสงคท่ี 3.1, 3.2 ของคณะ 
- เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท่ี  7 . 2                     
ขอ งมหาวิทยา ลั ย  สอดคล อง กับ
เปาประสงคท่ี 3.1, 3.2 ของคณะ 
- เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท่ี  7 . 1                     
ขอ งมหาวิทยา ลั ย  สอดคล อง กับ
เปาประสงคท่ี 3.4 ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เ พ่ือนําขอมูลจาก
ระบบสารสนเทศ มาใชสนับสนุนดาน
การเ รียนการสอนของคณะให เ กิด
ประโยชนสูงสุดตามเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาสังคมและชุมชน
ในอนุภูมิภาคลุม นํ้าโขง
ตอนกลางใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

3.1 สงเสริมและจัดบริการวิชาการ
ตามความตองการของชุมชนใน         
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
3 . 2  จั ด บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รแ บบ
สาธารณะเฉพาะดาน เชน เปดศูนย
ฝกวิชาชีพ  ศูนยทดสอบสมรรถนะ
วิชาชีพ และศูนยทดสอบตางๆ 

4.  การแสวงหาความ
ร ว ม มื อ กั บ อ ง ค ก ร ท่ี
เก่ียวของ และการมีสวน
รวมตอสังคม 

4.1 คณะครุศาสตร  มีการพัฒนาโรงเ รียนรวมผลิต             
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาทุกชั้นป อันเปนพ้ืนท่ี
เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน           
อันนําไปสูการรวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน 
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับ
องคกรและหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดนครพนมและใกลเคียง 
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก 

  - เปาประสงคท่ี 3.1 ของมหาวิทยาลัย 
สอดคลอง กับ เป าประสง ค ท่ี  4 . 5         
ของคณะ 
- เปาประสงคท่ี 3.2 ของมหาวิทยาลัย 
สอดคลองกับเปาประสงคท่ี 4.1-4.4         
ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการแสวงหา
ความรวมมือกับองคกรท่ีเก่ียวของ จาก
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนม แผนกลยุทธคณะครุศาสตร การวิเคราะหความสอดคลอง 
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดท้ังการแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

การบริการวิชาการ และการทําวิจัย 
โดยจะมีการจัดทําข อตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ และจัดกิจกรรม
พัฒนาวิชาการรวมกัน ซ่ึงเปาประสงค
ของมหาวิทยาลัย ก็มีการระบุถึงการ
เปนมหาวิทยาลัยรับใชสังคม และการ
ทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชนเชนกัน 

4.  บริหารจัดการโดยใช
หลักธรรมาภิบาลภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
5 .  เ พ่ิม ศักยภาพแ ละ
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกระดับ (สายบริหาร, 
สา ยวิ ชา การ , สา ย
สนับสนุนวิชาการ) 

4.1 พัฒนากลยุทธทางการเงินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมี
คุณภาพและทันสมัย 
4 . 3  พัฒ นา ระ บบ เ ท คโ น โล ยี
ส า รส น เ ท ศเ พ่ื อก า รบ ริห าร ท่ี
ครอบคลุม ทุกพันธกิจ ท่ีถู กต อง  
รวดเร็ว  และทันสมัย 
 
5.1 วางแผนและบริหารอัตรากําลัง
และสรางแรงจูงใจใหเหมาะสมกับ
พันธกิจ 
5.2 เสริมสรางสมรรถนะและทักษะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทุก
ระดับ 
 

5. การริเ ร่ิมสรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรท่ีดี 

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมท่ีดีรวมกันระหวางบุคลากรใน
คณะ และเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  
5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูของ
องคการ อันนําไปสูคณะช้ันนําแหงการเ รียนรู (Faculty 
Learning Community : FLC) 
5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเปนแบบอยางการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและ
บุคลากร ใหมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีและ
ทุมเทใหกับคณะ 
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ท่ีมี
ความเท่ียงตรงและตอบสนองตอความแตกตางของการ
ปฏิบัติงาน 

  - เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท่ี  4 . 1 ,  4 . 2             
ขอ งมหาวิทยา ลั ย  สอดคล อง กับ
เปาประสงคท้ัง 5.1-5.3 ของคณะ 
- เ ป า ป ร ะ ส ง ค ท่ี  5 . 1 ,  5 . 2             
ขอ งมหาวิทยา ลั ย  สอดคล อง กับ
เปาประสงคท้ัง 5.4-5.5 ของคณะ 
- คณะมี ยุทธศาสตร ในการริเ ร่ิม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรท่ีดี โดยมุง
พัฒนาและสร า งแรง จูง ใจ ในกา ร
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ และ
พัฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ปฏิบัติงาน ท่ีมีความเ ท่ียงตรง ตาม
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย ท่ีระบุวา
เ ป น อ ง ค ก ร ท่ี มี ธ ร รม าภิ บ า ลสู ง           
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทุ ก ร ะ บ บ มี
ประสิทธิภาพ และโปรงใส 
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บทที่ 3  
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคล่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะช้ันนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล 
 

มิติ 1 
ประสิทธิผล

ตามกลยุทธ 

มิติ 2 
คุณภาพการ

ใหบริการ 

มิติ 3 
ประสิทธิ 
ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

มิติ 4 
พัฒนา

องคกร 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความ

ตองการของสังคม 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สรางองคกรแหงการเรียนรู และสงเสริม
การทํางานแบบมีสวนรวม 
- พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการ 

มีแหลงสรางและพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย ท่ีนําไปสู

การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

คณะเปนแหลงรวบรวมผลงาน
ดานการวิจัยทางการศกึษา 
และนวัตกรรมทางการศกึษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
อาจารยใหมีความรูดานการวิจัย 

และการสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- พัฒนาการจัดการความรู 
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ 

มีการสงเสริมและสรางเครือขายการ
ใหบริการวิชาการในชุมชน สังคม 

และประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

สังคมและชุมชน รวมท้ังประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง มีความพึง
พอใจตอการบริการวิชาการของ

คณะ 

พัฒนาระบบการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชน สังคม 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือนําความรูไป
บริการแกชุมชน 
- พัฒนาการจัดการความรูดานการ
บริการวิชาการ 

มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสราง 

อัตลักษณแกนักศึกษา 

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คณะไดรับการยอมรับจากชุมชน และ
สังคมในการมีสวนรวมทํากิจกรรม
สงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการสงเสริมกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และการมี

สวนรวมกับชุมชน 

พัฒนาระบบการสงเสริมกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมี
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการบริหารจัดการองคกร 

- พัฒนาระบบการส่ือสาร
องคกร 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานการเงิน ใหมี
ประสิทธิภาพ  

คณะมีบุคลากรท่ีไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน  

และสังคม   

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
คณะครุศาสตร 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคล่ือน 

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิต
ครูท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  

1. ผลักดันใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ไดรับการปรับปรุงตามแนวทางมาตรฐาน
วิชาชีพ 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ 
2. โครงการสงเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และการ
สนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ
ครุศาสตร 
3. โครงการสงเสริมความเปนครูและฝก
ประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความตองการ
ของประเทศและนานาชาติ  

2. พัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรของคณะ โดยให
ความสําคัญกับการสํารวจความตองการของผูประกอบการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรของคณะ 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและ
ความตองการของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของ
คณะ 

3. พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยความ
รวมมือจากตางคณะ เชน หลักสูตรปริญญาโท และการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาเอกท่ีตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโท
ของคณะ 

2. จํานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/
เอก ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา  

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ  

4. จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ  
ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการเร่ิมตนจากการอาศัยแนวทาง EIS 
(English Integrated Study) พัฒนาไปสู English Classroom 

3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
 

1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตร
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาท
เปนโคชหรือพ่ีเล้ียง (Coaching and Mentoring) ท่ีรวม
เรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต (Training School) 
เพือ่สรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยใหคณาจารยมีบทบาทเปนโคช
หรือพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) ท่ีรวมเรียนรูกับ
ผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพื่อสราง
ตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  
6. เสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียนรวมผลิตและชุมชน  
ในการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

4. จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง 
5. จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับ
โรงเรียนรวมผลิตและชุมชน ในการ
พัฒนาสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ  
 

1.6 คณะครุศาสตร มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ที่นักศึกษาไดมีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 

7. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ทั้งกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

6. จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 

6 เปาประสงค 7 กลยุทธ 6 ตัวช้ีวัด  3 โครงการ 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคล่ือน 

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
ใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 

1. แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยท่ีชัดเจน เปนที่ยอมรับของ
บุคลากรของคณะ 
2. เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอนและ
สรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

1. จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรร 

1. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัย ผลงานทางวิชาการ และการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือความกาวหนา
สําหรับบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร 
2. โครงการสงเสริมบรรยากาศแหงการ
เรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย  
และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร 
3. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ
ตามสายงาน สําหรับบุคลากรคณะ 
ครุศาสตร 

2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร 
หนังสือ ตํารา ส่ือการสอน บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ แกบุคลากรในคณะ 

3. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร 
ใหมีการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา ส่ือการสอน บทความ
วิจัย บทความวิชาการ และการนําเสนอทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ 
เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ การดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ เปนตน 

4. สนับสนุนใหคณะเกิดบรรยากาศแหงการแลกเปล่ียน
เรียนรูในองคความรูตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อสรางกับรับรูใหกับองคกรภายนอกและการเขารวมเปน
เจาภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

3. จํานวนคร้ังของการปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการท้ังใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกคณะ 

5. สงเสริม สนับสนุนการแสวงหาแหลงทุนภายนอกกับ
องคกรที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หนวยงานการศึกษาอื่นและสรางเครือขายการทําวิจัยรวม
และการบริการวิชาการกับท้ังองคกรภายในและนานาชาติ 

4. จํานวนทุนท่ีไดรับจากองคกรภายนอก 
ในการทําวิจัยหรือบริการวิชาการ 
 
 

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปนของคณะ  6. ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
ใหกับคณะ 

5. คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 

5 เปาประสงค 6 กลยุทธ 5 ตัวช้ีวัด 3 โครงการ 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ิงแวดลอมเพื่อการจัดการท่ีด ี
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคล่ือน 

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน และบูรณาการระบบ
สารสนเทศใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน การดูแลชวยเหลือนักศึกษา การส่ือสารระหวางคณะ
กับผูปกครอง ตลอดทั้งการเผยแพรการทํางานของคณะตอ
สาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหมี
การนําเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะมาบูรณาการกับการ
ทํางานในคณะ 

1. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการเรียนการสอนและการชวยเหลือ
นักศึกษา 
 
 
 
 

1. โครงการสนับสนุนอุปกรณและส่ือการ
เรียนรูเพื่อการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. โครงการพัฒนาฐานขอมูลและสงเสริม
การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการทํางาน
ภายในคณะครุศาสตร 

3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้ง
ระบบการประชาสัมพันธ ท่ีมีการส่ือสารมากกวา 1 ภาษา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการคณะ มุงสูความเปน
นานาชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเพิ่มการส่ือสาร
มากกวา 1 ภาษา 

3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกาท่ีเปนปจจุบัน  
 

3. พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน และใชประโยชน
จากฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนาคณะ 

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน  
 

3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาส่ิงแวดลอมของคณะท่ี
ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

4. สงเสริมใหมีหองเรียนตนแบบ และพัฒนาส่ิงแวดลอมท่ี
เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือใหเปนไป
ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21  

4 เปาประสงค 4 กลยุทธ 3 ตัวช้ีวัด  2 โครงการ 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคล่ือน 

4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาทุกช้ันป อันเปนพื้นที่เรียนรูรวมกันระหวาง
คณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือดานตางๆ 
อยางย่ังยืน 

1. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร การสราง
พันธมิตรในดานวิชาการ และการสรางเครือขาย
การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ 
และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรู 
2. คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

1. โครงการสงเสริมความรวมมือและการ
สรางเครือขายทางวิชาการกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา 
2. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
3. โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
4. โครงการบริการวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียน
เรียนรูและสรางความรวมมือทางวิชาการใน
ระดับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดนครพนมและใกลเคียง 

2. สงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมมือกับองคกร
และหนวยงานทางการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูรวมกัน ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก  
 

3. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกแก
ผูรับบริการโดยมีหนวยงานที่ออกแบบระบบในทุก
ข้ันตอน ต้ังแตการมีขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ 
การประชาสัมพันธเชิงรุก ระบบจายคาตอบแทน 
และงบประมาณสมทบคณะ การติดตามและ
ประเมินผลการใหบริการวิชาการ 

3. จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก  
 
 
 
 

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดท้ังการแลกเปล่ียน
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน 
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. แสวงหาความรวมมือทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับหนวยงาน
ภายนอกคณะ 
5. สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนการทํากิจกรรม
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4. จํานวนกิจกรรมการแลกเปล่ียนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

4 เปาประสงค 5 กลยุทธ 4 ตัวช้ีวัด 4 โครงการ 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การรเิริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคล่ือน 

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมท่ีดีรวมกันระหวางบุคลากร 
ในคณะ และเปนสมาชิกท่ีดีขององคการ  
 

1. สนับสนุนการสรางคานิยมรวมกันอยางสรางสรรค
และสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผานการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมของคณะ  
2. สงเสริมใหบุคลากรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษา
ในฐานะผูรับบริการเปนสําคัญสูงสุด ซึ่งบุคลากรทุกคน
ในคณะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมหรือการ
ใหบริการอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเปนสําคัญ 

1. จํานวนกิจกรรมท่ีมุงเนนสรางคานิยม
รวมกัน 
 
 
 
 
 

1. โครงการสงเสริมความผูกพันและการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคกร 
2. โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล คณะครุศาสตร 

5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูของ
องคการ อันนําไปสูคณะช้ันนําแหงการเรียนรู (Faculty 
Learning Community : FLC)  

3. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกาวไปสูคณะช้ันนําแหง
การเรียนรู ผานการทํากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูใน
คณะ 

2. คณะมีกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดานการ
เรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
ในคณะ 

5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพ่ือเปนแบบอยางการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ 

4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทํา
คูมือในการปฏิบัติงาน เพ่ือใชเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความเปนเลิศ 

3. คณะมีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 

5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและ
บุคลากร ใหมีความมุงม่ันในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และ
ทุมเทใหกับคณะ 

5. สงเสริมและพัฒนาความรัก ความสามัคคี และ
ความยึดม่ันผูกพันในองคการ โดยมุงเนนการใหเกียรติ 
ใหโอกาส ความเสมอภาค และอํานาจในการตัดสินใจ 
6. ผลักดันใหมีระบบสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
เปนรูปธรรมและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4. คณะมีระบบและกลไกในการสราง
แรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน  

ท่ีมีความเท่ียงตรงและตอบสนองตอความแตกตางของการ
ปฏิบัติงาน 

5 เปาประสงค 6 กลยุทธ 4 ตัวช้ีวัด 2 โครงการ 

 
 

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร 24 เปาประสงค  28 กลยุทธ  22 ตัวชี้วัด  15  โครงการหลักในการขับเคล่ือน 
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

บทที่ 4 
 

การนําประเด็นยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เปนไปตามแนวทางการผลิตครู
ท่ีเช่ือมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญา
ตรี ตอบสนองความตองการของ
ประเทศและนานาชาติ 

1. จํานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ไดรับ
การปรับปรุงตาม
แนวทางมาตรฐาน
วิชาชีพ 

หลักสูตร 1 2 3 4 5 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มีมาตรฐานหลักสูตรและความ
ตองการของประเทศ และมีการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกท่ีตอ
ยอดจากหลักสูตรระดบัปริญญา
โทของคณะ 

2. จํานวนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท/เอก 
ไดรับการปรับปรุงตาม
เกณฑมาตรฐานของ 
คุรุสภา 

หลักสูตร 1 2 3 4 5 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะ 
ครุศาสตร มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
รายวิชาตาง ๆ 

3. จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 

รายวิชา 6 12 18 24 30 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 

1.5 การจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรในคณะครุศาสตร
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง โดยคณาจารยมีบทบาท
เปนโคชหรือพี่เล้ียง (Coaching 
and Mentoring) ที่รวมเรียนรู
กับผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต 
(Training School) เพื่อสราง
ตนแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

4. จํานวนรายวิชาที่เนน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง 
 

รายวิชา 6 12 18 24 30 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 

5. จํานวนบันทึก
ขอตกลงความเขาใจกับ
โรงเรียนรวมผลิตและ
ชุมชน ในการพัฒนาสู
การเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

ประเด็น 1 2 3 4 5 รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

1.6 คณะครุศาสตร มีกิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และศาสนา เพ่ือเปนการแสดง
บทบาทในการสงเสริมกิจกรรม 
ท่ีคณะมีสวนรวมตอสังคม 

6. จํานวนโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และศาสนา 

โครงการ
/กิจกรรม 

1 2 3 4 5 รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

6 เปาประสงค 6 ตัวช้ีวัด        
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 คณะครุศาสตร มี
งบประมาณสนับสนุนการทํา
วิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการ
วิจัยทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู และ
งบประมาณสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวิจัยเพ่ือพัฒนา
งาน 

1. จํานวนอาจารย 
ในคณะท่ีไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก 
 

รอยละ 50 55 60 65 70 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

2.2 คณะครุศาสตร มีการ
สนับสนุนการผลิตเอกสาร 
หนังสือ ตํารา ส่ือการสอน 
บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ แกบุคลากรในคณะ 

2. จํานวนเงินทุนวิจัย
ที่ไดรับการจัดสรร 

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

2.3 คณะครุศาสตร มีการสราง
บรรยากาศดานวิชาการ เชน 
การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ 
การดําเนินการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติของคณะ  
เปนตน 

3. จํานวนคร้ังของการ
ปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ  

คร้ัง/ป 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

2.4 คณะครุศาสตร มีทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกคณะ 

4. จํานวนทุนที่ไดรับ
จากองคกรภายนอก
ในการทําวิจัยหรือ
บริการวิชาการ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 1.รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2.รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสาร
ทางวิชาการที่เปนของคณะ  

5. คณะมีวารสาร 
ครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

วารสาร 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 

5 เปาประสงค 5 ตัวช้ีวัด        
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ิงแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน 
และบูรณาการระบบ
สารสนเทศใหเขากับการ
ทํางานตาง ๆ ในคณะ 
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้ง
ระบบการประชาสัมพันธ ที่มี
การส่ือสารมากกวา 1 ภาษา 

1. คณะมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา 
 
 

ระบบ 1 2 3 4 5 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 
2. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 

3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูล
ศิษยเกาท่ีเปนปจจุบัน  

2. คณะมีฐานขอมูล
ศิษยเกาที่เปนปจจุบัน  

ฐานขอมูล 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ 

3.4 คณะครุศาสตร มี
หองเรียนตนแบบของการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และ
การพัฒนาส่ิงแวดลอมของ
คณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

3. คณะมีหองเรียน
ตนแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  

หองเรียน 1 1 2 2 2 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

4 เปาประสงค 3 ตัวช้ีวัด        
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคการท่ีเก่ียวของ และการมีสวนรวมตอสังคม 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 คณะครุศาสตร มีการ
พัฒนาโรงเรียนรวมผลิต  
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของ
นักศึกษาทุกช้ันป อันเปนพื้นท่ี
เรียนรูรวมกันระหวาง
คณาจารย นักศึกษา และ
โรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือ
ดานตางๆ อยางยั่งยืน 

1. จํานวนขอตกลง
รวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการ
ศึกษา เพ่ือพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรู 
 

ประเด็น 1 2 3 4 5 1.รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2.รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 
 

4.2 คณะครุศาสตร มีการทํา
ขอตกลงในการรวมมือกับ
องคกรและหนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นท่ี เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัด
นครพนมและใกลเคียง 

2. คณะมีขอตกลงกับ
หนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

หนวยงาน 1 1 2 2 3 1.รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2.รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 
 

4.3 คณะครุศาสตร มีการ
พัฒนาระบบบริการวิชาการ
เชิงรุก  

3. จํานวนการบริการ
ทางวิชาการเชิงรุก  

โครงการ/
กิจกรรม 

3 5 7 9 10 รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 

4.4 คณะครุศาสตร มีความ
รวมมือทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ ตลอดทั้งการ
แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมกับ
องคกรทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง 

4. จํานวนกิจกรรม
การแลกเปล่ียน
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยใน 
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 

4 เปาประสงค 4 ตัวช้ีวัด        
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การรเิริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคการท่ีด ี

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดี
รวมกันระหวางบุคลากร 
ในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ  
 

1. จํานวนกิจกรรม
ท่ีมุงเนนสราง
คานิยมรวมกัน 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

2 2 2 2 2 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 
2. รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาฯ 
3. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 

5.2 คณะครุศาสตร มีการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรูของ
องคการ อันนําไปสูคณะช้ันนํา
แหงการเรียนรู (Faculty 
Learning Community : FLC)  

2. คณะมีกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู
ดานการเรียนการ
สอนและการวิจัย
ของอาจารย 
ในคณะ 

คร้ัง/ป 8 8 8 8 8 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อเปนแบบอยาง
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

3. คณะมีคูมือการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
สายสนับสนุน 

เลม 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

5.4 คณะครุศาสตร มีระบบ
สรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและ
บุคลากร ใหมีความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเท
ใหกับคณะ 
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่มีความ
เท่ียงตรงและตอบสนองตอความ
แตกตางของการปฏิบัติงาน 

4. คณะมีระบบ
และกลไกในการ
สรางแรงจูงใจ 
และการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจนเปนไป
ตามหลักธรรมา 
ภิบาล  

ระบบ 1 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
 

5 เปาประสงค 4 ตัวช้ีวัด        
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 - สรุปโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยทุธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ คณะครุศาสตร  
   มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 – 2563)  
    และจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สรุปโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

: กจิกรรมทบทวนแผนยทุธศาสตร และจัดทําแผนปฏบิัติราชการ คณะครุศาสตร 
มหาวทิยาลยันครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
1. ช่ือโครงการ   โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ คณะครุศาสตร  
   มหาวิทยาลยันครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
2. ผูรับผิดชอบโครงการ  
  2.1  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    รองคณบดฝีายบริหารและแผน 
  2.2  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ    เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         
3. ความสอดคลองของโครงการกับแผนยุทธศาสตรของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1 ความสอดคลองของโครงการกับแผนยทุธศาสตร 
    ยทุธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสตูรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ยทุธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
    ยทุธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิง่แวดลอมเพื่อการจัดการที่ด ี
    ยทุธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกบัองคกรทีเ่กีย่วของ 
    ยทุธศาสตรที ่5 การริเร่ิมสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ด ี
 3.2 ความสอดคลองของโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ระดับหลักสูตร 
   องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
   ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
   ระดับคณะ   
   องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ.) 
    ตัวบงชี้ที ่5.1 (ขอ 1) การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจ  
    กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 
4.  หลักการและเหตุผล  
 คณะครุศาสตร เปนหนวยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเกิดจากนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีการจัดตั้งคณะครุศาสตร ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 และเร่ิมดําเนินงานในนามคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงกรอบการ
บริหารงานของคณะ ครุศาสตร กําหนดใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560-
2563) ที่พิจารณาจัดทําแผนขึ้นตามความคาดหวังของบุคลากรในหนวยงาน และสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย 
นอกจากน้ียังนําแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ           
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
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แผนกลยุทธ 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะหและ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
 เพื่อใหคณะมีแผนยุทธศาสตร แผนเงินรายได และแผนปฏิบัติราชการ ที่จะเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การพัฒนา บูรณาการและผลักดันการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด            
จึงมีความจําเปนที่จะดําเนินการจัดโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และนํา
แผนไปบริหารจัดการคณะใหบรรล ุตามเปาหมายที่ตั้งไวตอไป 
 
5.  วัตถุประสงค   
 5.1 เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัยนครพนม 
 5.2  เพื่อวิเคราะหแหลงที่มาของงบประมาณ และจัดทําแผนเงินรายไดของคณะ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 
 
6.  เปาหมาย   
 

 
เปาหมาย/กิจกรรมหลัก 

 

ดัชนีช้ีวัด  (KPI) 
ดานผลผลิต 
(output) 

ดานผลลัพธ 
(outcome) 

ดานเวลา ดาน
คาใชจาย 

กิจกรรมหลัก 
  จัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-
2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2561 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
 -  คณะกรรมการเขารวมประชุมและมี
สวนรวมในการจัดทําแผนฯ รอยละ 80  
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 1. คณะมีแผนยุทธศาสตร 4 ป  
(พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2561  
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร  
และเปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัย
นครพนม จากการมีสวนรวมของบุคลากร
ในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
  2. คณะมีแผนเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการ
วิเคราะหแหลงที่มาของเงินรายได  

คณะมีแผนยุทธศาสตร 
4 ป (พ.ศ.2560-2563) 
และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
2561 ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคของแผน
มหาวิทยาลัยนครพนม 
และนํามาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
คณะ 

คณะมีการ
ดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผน
ที่ตั้งไว และเปนไป
ตามพันธกิจของ
คณะทุกประการ 
สงผลใหคณะมี
ช่ือเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม  
 

11-14, 
17-19 

ก.ค.2560 
 

 

10,000 บาท 

 
7.  พ้ืนที่ดําเนินการ   
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 7.1 หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 7.2 หองประชุม ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 
8.  วิธกีารดําเนินงาน   
 

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. บันทึกขอความขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ 

            

2. แตงตั้งคําสั่ง
คณะทํางาน 

            

3. ดําเนินโครงการ             
4. จัดทําแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการ  

            

5. เผยแพรแผนที่
จัดทําแกบุคลากรที่
เก่ียวของในคณะ 
เพื่อดําเนินการตาม
แผน 

            

 
9.  งบประมาณในโครงการ 
 9.1  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  งบแผนดิน  งบบํารุงการศึกษา  งบ ป.โท   
             งบหอพักนักศึกษา   งบอื่นๆ.......................................... 
  9.2  แผนงาน   พ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
           พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
        พ้ืนฐานดานการแกไขปญหา ความยากจน ลดความเหลือ่มล้ํา  
         และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน 
  9.3  ผลผลติ  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู   ผูสําเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร 
       ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
       ผลงานการใหบริการวิชาการ 
       ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
  9.4  หมวดงบ  บคุลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  อุดหนุน  รายจายอื่น 

    รหสังบประมาณ 3.1.14 โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตรฯ 
         งบประมาณ 10,000 บาท (-หน่ึงหม่ืนบาทถวน-)    
 
 
 
10.  รายละเอียดงบประมาณในโครงการ 
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รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน หมายเหต ุ
คาใชสอย 
   1. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (11 ก.ค. 60) 
   2. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (17 ก.ค. 60) 
   3. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (18 ก.ค. 60) 
   4. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (19 ก.ค. 60) 
   5. คาวสัดุในโครงการ (กระดาษปรูฟ,  
เคร่ืองอดัเสยีงสําหรับการประชุม, กระดาษ A4) 
**ถวัเฉลีย่จายทกุรายการ 

 
25 บ. * 40 คน * 1 มือ้ 
25 บ. * 40 คน * 1 มือ้
25 บ. * 20 คน * 1 มือ้
25 บ. * 20 คน * 1 มือ้ 

 

 
1,000 บาท 
1,000 บาท

500 บาท 
500 บาท 

7,000 บาท 
 

 

รวม  10,000 บาท  
 
11. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จ หนวย ผลประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช 
เชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการจัดทําแผนตามคําสั่ง
แตงตัง้มีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ 

 
รอยละ 

 
100 

 
สํารวจรายชื่อ

ผูเขารวมจัดทําแผน 

 
ใบลงทะเบยีน 

เชิงคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2. ผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป  
(พ.ศ.2560-2563) แผนปฏิบตัิราชการ  
และแผนเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561ทีส่อดคลองกับ
ยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผน
มหาวิทยาลยันครพนม 

 
คาเฉลีย่ 

 
เลม 

 
4.23 

 
30 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร 
นับจํานวนเลมแผน 

 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

เลมแผนฯ 

 
12.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. คณะมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ               
พ.ศ.2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และมีเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาคณะใหเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับตอสังคม 
 2. คณะมีแผนเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการวิเคราะหแหลงที่มาของ
เงินรายได และนํามาจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะใหเปนไปตามยุทธศาสตรทีต่ั้งไว 
 
13. ผลสัมฤทธิข์องโครงการ 

 () บรรลุตามวตัถุประสงคของโครงการทุกประการ 
 (    ) ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ………………………………………… 
 
12. รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ 
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13. ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการจากแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่1 จํานวนผูเขารวมโครงการทีต่อบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

เพศ จํานวน 
1. ผูบริหาร 4 
2. บคุลากรสายวิชาการ 18 
3. บคุลากรสายสนับสนุน 19 

รวม 45 
 
ตารางที ่2 ผลการศึกษาความคดิเห็นของผูเขารวมโครงการฯ 
 

รายการ/ประเด็นประเมินความสําเร็จและความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. การแปลผล ลําดับ 

1. ดานการใหบริการของบุคลากรในโครงการ 4.33 .49 มาก 1 

   1.1  ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร 4.35 .48 มาก  

   1.2  ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน 4.30 .52 มาก  
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.23 .44 มาก 3 

   2.1  มีกระบวนการและขึ้นตอนเปนระบบ ชัดเจน 4.23 .48 มาก  

   2.2  ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสม 4.20 .41 มาก  

   2.3  กิจกรรมของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค 4.25 .54 มาก  

3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.13 .40 มาก 4 

   3.1  สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอ้ืออํานวยตอการทํากิจกรรม 4.23 .53 มาก  

   3.2  เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.03 .42 มาก  
4. ดานผลจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค 4.24 .41 มาก 2 

   4.1  สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะไดสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรสถาบัน 

4.20 .41 มาก  

   4.2  แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2561 มีความสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตรของคณะ 

4.28 .45 มาก  

   4.3  คณะมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 4.25 .44 มาก  

รวม 4.23 .40 มาก  

 


