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คำนำ
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ได้ มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บัติ ร าชการ (ปรั บ กลางปี ) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงแผนการดาเนินงานของคณะและใช้เป็นแนวทาง ทิศทางในการบริหาร
คณะให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยเกิดจากการร่วมมือกัน ของบุคลากรในคณะ ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ทั้ งภายในและภายนอกที่ ส่ง ผลต่อการดาเนินงานของคณะ และกาหนดโครงการ/กิจกรรม
ให้เ ป็นไปตามแผนยุท ธศาสตร์ของคณะที่ ส อดคล้อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ร ะดับ สถาบั น ซึ่ง ได้พิจ ารณา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะห์และ
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป้าประสงค์ โครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ คือ ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ความสอดคล้ องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการจาแนกตามยุทธศาสตร์
ของคณะ และภาคผนวกแสดงการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนของบุคลากรในคณะ
คณะผู้จั ดท าขอขอบพระคุณ บุคลากรทุ ก ท่ านที่ ร่ว มกั นจั ดท าแผนปฏิบั ติร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 จนแล้วเสร็จ โดยแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากร
ในคณะฉบับนี้ จะเป็นแนวทางสาคัญในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของคณะที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นคณะชั้นนาแห่ง การเรียนรู้ท างวิชาชีพในระดับ อนุภูมิ ภาคลุ่ม น้าโขง ที่มุ่ ง ผลิตบัณฑิตและพัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง และการ
บริการวิชาการ”
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
มกราคม 2560
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บทสรุปผู้บริหำร
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป็ น คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามการพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้
แยกออกจากคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม และจั ด ตั้ง คณะครุ ศ าสตร์
เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558
เรื่ อง จั ด ตั้ง คณะครุ ศาสตร์ อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส่ ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
จัด ตั้ง ส่ว นงานภายในของสภาบั นอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2558
คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดท าขึ้นภายในกรอบแผนยุท ธศาสตร์
ของคณะที่ส อดคล้องกั บแผนยุท ธศาสตร์ระดับสถาบัน อันจะนาไปสู่การปฏิบัติง านอย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วยเนื้อหาสาคัญ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ความสอดคล้อง
ของแผนกลยุ ท ธ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการ และผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มของคณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ และรายละเอี ย ดของแผนปฏิ บั ติ ร าชการจ าแนกตามพั น ธกิ จ และภาคผนวก
โดยโครงการแยกตามยุท ธศาสตร์ จ านวน 5 ยุท ธศาสตร์ ประกอบด้ วย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 จ านวน 19
โครงการ ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 จ านวน 14 โครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 จ านวน 3 โครงการ ยุท ธศาสตร์ ที่ 4
จ านวน 10 โครงการ และยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 จ านวน 13 โครงการ รวมทั้ ง หมด 59 โครงการ
ทั้ ง นี้ ฝ่า ยวิเ คราะห์นโยบายและแผน ได้วิ เ คราะห์ และจ าแนกโครงการ/กิ จ กรรมต่า งๆ ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานในภาพรวมของคณะ และเพื่อให้ง่าย
ต่อ การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามค่ าเป้า หมายที่ ก าหนดไว้ ในแต่ ล ะกลยุท ธ์ไ ด้ชั ดเจนมากยิ่ ง ขึ้ น
และผลจากการประเมินจะเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับการปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจในปีต่อๆ ไป
อย่างต่อเนื่อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ชูกาแพง)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของคณะครุศำสตร์
1. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยมหลักของคณะครุศำสตร์
ปรัชญำ
พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมนาสังคม
วิสัยทัศน์
คณะครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยนครพนม เป็นคณะชั้นน าแห่ง การเรีย นรู้ท างวิชาชีพ ในระดั บ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
บนฐานการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ ตื่นรู้ คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษา
รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
เป้ำประสงค์
1. บัณ ฑิ ต และบุ คลากรทางการศึก ษาเป็ น ผู้ ตื่ น รู้ คู่ คุ ณธรรม มี จ รรยาบรรณทางวิช าชี พ
และตรงตามความต้องการของสังคม
2. บุคลากรมีศักยภาพทางด้านการผลิตผลงานวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาและ
ถ่ายทอดความรู้สู่สังคมได้
3. มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
และประชาคมอาเซียน
4. มีการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่งานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ค่ำนิยมหลักของคณะครุศำสตร์
Excellence : ความเป็นเลิศ
Dignity
: ความสง่างาม
Unique
: ความเป็นเอกลักษณ์
~1~

2. โครงสร้ำงกำรบริหำร คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม

คณบดีคณะครุศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำคณะ

รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและแผน

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัย
และประกันคุณภำพกำรศึกษำ

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
พัฒนำองค์กำร และกิจกำรพิเศษ

หัวหน้ำสำนักงำนคณบดีคณะครุศำสตร์
- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธ์คณะ
- งานบริหารความเสี่ยง

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานหลักสูตรและวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานบริการวิชาการแก่สังคม
- งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- กิจกรรมเสริมความเป็นครู
- งานวิจัย
- งานการจัดการความรู้ (KM)
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- งานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
/ทุนการศึกษาของนักศึกษา
- วารสารคณะครุศาสตร์

3. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
คณะครุศาสตร์ ดาเนินการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจานวน 9 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
ระดับ

หลักสูตร

ปริญญาโท

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ปริญญาตรี

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สำขำวิชำ
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย

4. จำนวนบุคลำกรคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
สำยงำน/ประเภทบุคลำกร
1. สำยวิชำกำร
1.1 ข้าราชการ (เงินแผ่นดิน)
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)
2. สำยสนับสนุน
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)
รวมทั้งสิ้น
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จำนวน (คน)
57
9
31
11
6
35
3
5
8
19
92
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกรำคม 2560

5. งบประมำณ ประจำปีงบประมำณ 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ (1) ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ ตื่นรู้
คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสังคม (2) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ทางด้านการผลิตผลงานวิจัย เพื่อ สร้างองค์ความรู้ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม
(3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน (4) ทานุบารุง ส่งเสริม
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกัน
คุณภาพทางการศึกษา รวมเป็นเงิน 28,553,321.73 บาท โดยจาแนกตามแหล่งงบประมาณได้ดังนี้

แหล่งงบประมำณ
1. งบประมาณบารุงการศึกษา (ป.ตรี)
2. งบประมาณรายได้ ป.โท
3. งบประมาณรายได้หอพักนักศึกษา
4. งบประมาณคงคลัง (แผนการใช้)
5. งบประมาณแผ่นดิน
รวม

จำนวนเงิน
17,965,730.83
1,511,919.90
182,400.00
5,511,600.00
3,381,671.00
28,553,321.73
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ส่วนที่ 2
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของคณะ และควำมสอดคล้องของแผน
1. สรุปผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (S)
1. บุคลากรมีอายุเฉลีย่ อยู่ในวัยทางาน
2. บุคลากรมีความสามัคคี รักและผูกพันต่อองค์กร
ภายใต้วฒ
ั นธรรมองค์กรที่สร้างสรรค์ร่วมกัน
3. บุคลากรโดยส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น ทาให้การ
ปฏิบตั ิงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
4. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒติ รงตามเกณฑ์
มีความเชีย่ วชาญตามศาสตร์นั้น ๆ
5. ผู้นามีประสบการณ์ในการบริหาร มีวิสยั ทัศน์ทชี่ ัดเจน
และมีความเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้ใต้บญ
ั ชาทุกคน
6. หลักสูตรเป็นทีต่ ้องการของสังคม
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จุดอ่อน (W)
1. บุคลากรส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการทางาน
น้อย อาจส่งผลต่อการปฏิบตั งิ านที่ต้องอาศัย
ความเชีย่ วชาญ หรือความชานาญในการปฏิบตั ิ
2. บุคลากรมีตาแหน่งทางวิชาการน้อย
3. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจาสาขาวิชา
4. บุคลากรมีผลผลิตผลงานทางวิชาการ ตารา
งานวิจัย น้อย
5. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกน้อย
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรในบางสาขาวิชา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
7. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรมีจานวน
น้อย ไม่เพียงพอต่อการบริการจัดการหลักสูตร
และการดาเนินการอื่น ๆ ของหลักสูตร
8. งบประมาณในการสนับสนุนการทาวิจัย ตารา
และผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเผยแพร่
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติมีไม่เพียงพอ
9. ขาดคอมพิวเตอร์ประจาห้องเรียนเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
10. ขาดการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ทั้งในส่วนของห้องเรียนและสานักงาน
11. ห้องเรียนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
12. สาขาวิชายังไม่มีห้องสานักงานทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม
13. การสารวจครุภัณฑ์เพื่อจัดทาบัญชีครุภัณฑ์
ยังไม่ครอบคลุม
14. ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารยังไม่ครอบคลุมในการนาไปใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
15. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์คณะ ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าทีค่ วร

โอกำส (O)

อุปสรรค (T)

1. จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง
ส่งผลให้คณะครุศาสตร์ได้รับโอกาสในการเลือก
เข้าศึกษาต่อ
2. หน่วยราชการ โรงเรียน อบต. มีงบประมาณจานวน
มาก และมีความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ทาให้คณะมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อการบริการวิชาการ
3. ประชากรในพื้นที่มีค่านิยมในการเข้าศึกษาต่อด้าน
วิชาชีพครูสงู
4. จังหวัดนครพนมเป็นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมและมีความ
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง
้
ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดให้โรงเรียน
ในสังกัด ให้การสนับสนุนในการรับเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษาแก่คณะอย่าง
ต่อเนื่อง
6. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน
ในการศึกษา สร้างโอกาสให้คณะสามารถรับนักศึกษา
ได้มากขึ้น
7. จังหวัดนครพนมมีฐานข้อมูลชาติพันธ์ ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ทาให้เป็นแหล่งในการสืบค้น
ข้อมูลได้อย่างครอบคลุม และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์
รวมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นได้
8. ความทันสมัย และการเข้าถึงสารสนเทศที่รวดเร็ว
ส่งผลให้คณะสามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน

1. ประชากรในจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทาให้มีรายได้ไม่แน่นอน
และมีรายได้เฉลีย่ ต่อหัวต่า
2. ระบบขนส่งมวลชนยังไม่อานวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาในการเดินทาง
3. จังหวัดนครพนมเป็นเส้นทางผ่านในการค้ายา
เสพติดข้ามประเทศ ทาให้นักศึกษามีความเสีย่ ง
ในการอยู่ในวงจรค้ายาเสพติด
4. การเมืองท้องถิ่นมีการแทรกแซง การจัดการ
และการบริหารการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหา
ในการบริหารจัดการคณะ
5. นโยบายการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรทาง
การศึกษาของไทยส่งผลให้เกิดผลกระทบกับ
บัณฑิตในการแสวงหางาน
6. นโยบายการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ทปอ. ส่งผล
ให้เกิดปัญหากับการจัดการเรียนการสอน
และการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองของคณะ
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผล
ทาให้คณะและนักศึกษา ซึง่ มีงบประมาณจากัด
ไม่สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ได้
8. กระแสสังคมที่กระตุ้นให้คนในสังคมเสพติด
การติดตามข้อมูลในสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อ
บุคลากรและนักศึกษาขาดการมีวิจารณญาณ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวอย่าง
ถูกต้อง

~6~

2. รำยละเอียดยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และตัวชีว้ ัด คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามแนวทางการผลิตครูที่ 1. ผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบ และระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
การผลิตครูตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความต้องการของ
2. พัฒนากระบวนการจัดทาหลักสูตรของคณะ โดยให้ความสาคัญกับ
ประเทศและนานาชาติ
การสารวจความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อหลักสูตรของคณะ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและความ 3. พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจาก
ต้องการของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ต่อ ต่างคณะ เช่น หลักสูตรปริญญาโท ของโครงการ สควค. และการพัฒนา
ยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ
หลักสูตรปริญญาเอกที่ต่อยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ มีการบูรณาการการเรียนการ 4. จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ
สอนภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ
ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการเริ่มต้นจากการอาศัยแนวทาง EIS (English
Integrated Study) พัฒนาไปสู่ English Classroom
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตร์เน้น 5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรีย นรู้
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยคณาจารย์มีบทบาทเป็นโค้ช
จากการปฏิบัติจริง โดยให้คณาจารย์มีบทบาทเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยง
หรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียน (Coaching and Mentoring) ที่ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียนและโรงเรียนร่วม
และโรงเรียนร่วมผลิต (Training School) เพื่อสร้างต้นแบบ
ผลิต (Training School) เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
Community : PLC)
6. เสริมสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนร่วมผลิตและชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5 เป้ำประสงค์
6 กลยุทธ์
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ตัวชี้วัด
1. จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้รับ
การปรับปรุงตามแนวทางโรงเรียนสุข
ภาวะ และมาตรฐานวิชาชีพ

2. จานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/
เอก ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานของคุรุสภา และ สควค.
3. จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4. จานวนรายวิชาที่เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง
5. จานวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับ
โรงเรียนร่วมผลิตและชุมชน ในการพัฒนา
สู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
5 ตัวชี้วัด

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
2.1 คณะครุศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยให้กับ
1. แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณ
คณาจารย์สาหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้าง
สนับสนุนการทาวิจัยที่ชัดเจน เป็นที่ยอมรับของบุคลากรของคณะ
องค์ความรู้ และงบประมาณสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการ 2. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทาวิจัยให้กับคณาจารย์
วิจัยเพื่อพัฒนางาน
สาหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ และ
งบประมาณสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร์ มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร หนังสือ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิต
ตารา สื่อการสอน บทความวิจัย และบทความวิชาการ แก่
เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ
บุคลากรในคณะ
และการนาเสนอทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 คณะครุศาสตร์ มีการสร้างบรรยากาศด้านวิชาการ เช่น
4. สนับสนุนให้คณะเกิดบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์
การปาฐกถาของบุคคลสาคัญ การดาเนินการจัดประชุมวิชาการ ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสร้างกับรับรู้ให้กับ
ระดับชาติของคณะ เป็นต้น
องค์กรภายนอกและการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
2.4 คณะครุศาสตร์ มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงาน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกกับองค์กรที่
ภายนอกคณะ
เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานการศึกษาอื่น
และสร้างเครือข่ายการทาวิจัยร่วมและการบริการวิชาการกับทั้งองค์กร
ภายในและนานาชาติ
2.5 คณะครุศาสตร์ มีวารสารทางวิชาการที่เป็นของคณะ
6. ผลักดันให้มีวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสนับสนุน
บรรยากาศการวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้กับคณะ
5 เป้ำประสงค์
6 กลยุทธ์
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ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์ในคณะที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2. จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการจัดสรร

3. จานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคล
สาคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จานวนทุนที่ได้รับจากองค์กรภายนอก
ในการทาวิจัยหรือบริการวิชาการ
5. คณะมีวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
5 ตัวชี้วัด

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรจัดกำรที่ดี
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
3.1 คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาด้าน
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การ
การเรียนการสอน และบูรณาการระบบสารสนเทศให้เข้ากับการ ดูแลช่วยเหลือนักศึกษา การสื่อสารระหว่างคณะกับผู้ปกครอง ตลอดทั้ง
ทางานต่าง ๆ ในคณะ
การเผยแพร่การทางานของคณะต่อสาธารณชนอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนาเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะมาบูรณา
การกับการทางานในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร์ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา
สอน การบริหารจัดการคณะ มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยเพิ่มการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร์ มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน
3. พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบัน และใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาคณะ
3.4 คณะครุศาสตร์ มีห้องเรียนต้นแบบของการเรียนรู้ในศตวรรษ 4. ส่งเสริมให้มีห้องเรียนต้นแบบ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะที่ตอบสนองต่อ
เรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้
วิสัยทัศน์
ในศตวรรษที่ 21
4 เป้ำประสงค์
4 กลยุทธ์
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ตัวชี้วัด
1. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ช่วยเหลือนักศึกษา

2. คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน
3. คณะมีห้องเรียนต้นแบบที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21
3 ตัวชี้วัด

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรแสวงหำควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
4.1 คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาโรงเรียนร่วมผลิต เพื่อเป็นแหล่ง 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร การสร้างพันธมิตรในด้าน
เรียนรู้ของนิสิตทุกชั้นปี อันเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
วิชาการ และการสร้างเครือข่ายการวิจัย การพัฒนานักศึกษา
คณาจารย์ นักศึกษา และโรงเรียน อันนาไปสู่การร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ และการส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆ อย่างยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร์ มีการทาข้อตกลงในการร่วมมือกับองค์กรและ 2. ส่งเสริมให้มีการทาข้อตกลงร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานทางการ
หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ศึกษาต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน ในอนุภูมิภาค
จังหวัดนครพนมและใกล้เคียง
ลุ่มน้าโขง
4.3 คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก
3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการเชิงรุกแก่ผู้รับบริการโดยมีหน่วยงานที่
ออกแบบระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การมีข้อมูลหลักสูตรบริการวิชาการ
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระบบจ่ายค่าตอบแทน และงบประมาณสมทบ
คณะ การติดตามและประเมินผลการให้บริการวิชาการ
4.4 คณะครุศาสตร์ มีความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน
4. แสวงหาความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยน
วิชาการ กับหน่วยงานภายนอกคณะ
ศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
5. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการทากิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4 เป้ำประสงค์
5 กลยุทธ์
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ตัวชี้วัด
1. จานวนข้อตกลงร่วมมือกับองค์กรและ
หน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้
2. คณะมีข้อตกลงกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. จานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก

4. จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4 ตัวชี้วัด

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
5.1 คณะครุศาสตร์ มีค่านิยมที่ดีร่วมกันระหว่างบุคลากรในคณะ 1. สนับสนุนการสร้างค่านิยมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และส่งเสริมการ
และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ผ่านการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมของ
คณะ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรคานึงถึงประโยชน์ของนักศึกษาในฐานะ
ผู้รับบริการเป็นสาคัญสูงสุด ซึ่งบุคลากรทุกคนในคณะต้องให้
ความสาคัญกับกิจกรรมหรือการให้บริการอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาเป็นสาคัญ
5.2 คณะครุศาสตร์ มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขององค์การ 3. ส่งเสริมและพัฒนาให้คณะก้าวไปสู่คณะชั้นนาแห่งการเรียนรู้ ผ่าน
อันนาไปสู่คณะชั้นนาแห่งการเรียนรู้ (Faculty Learning
การทากิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้เรียนในคณะ
Community : FLC)
5.3 คณะครุศาสตร์ มีคู่มือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทาคู่มือในการ
สนับสนุน เพื่อเป็นแบบอย่างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้เกิดความเป็นเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร์ มีระบบสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์และ
5. ส่งเสริมและพัฒนาความรัก ความสามัคคี และความยึดมั่นผูกพันใน
บุคลากร ให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และทุ่มเท องค์การ โดยมุ่งเน้นการให้เกียรติ ให้โอกาส ความเสมอภาค และอานาจ
ให้กับคณะ
ในการตัดสินใจ
6. ผลักดันให้มีระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและ
5.5 คณะครุศาสตร์ มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองต่อความแตกต่างของการ
ปฏิบัติงาน
5 เป้ำประสงค์
6 กลยุทธ์

สรุปรวม 23 เป้ำประสงค์ 27 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างค่านิยม
ร่วมกัน

2. คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารย์ในคณะ
3. คณะมีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
4. คณะมีระบบและกลไกในการสร้าง
แรงจูงใจและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4 ตัวชี้วัด

3. กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กับแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม เป็นคณะชั้นนำแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในระดับอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง ที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ บนฐำนกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง และกำรบริกำรวิชำกำร

พันธกิจคณะฯ

ยุทธศำสตร์คณะฯ

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นผู้ตื่นรู้ คูค่ ุณธรรม มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความต้องการของสังคม

2. พัฒนาบุคลากรให้มศี ักยภาพทางด้าน
การผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้
ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์
ความรูส้ ู่สังคม

3. ให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชนท้องถิน่ ใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคม
อาเซียน

4. ทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
และตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงวิชำกำร

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรแสวงหำ
ควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

1.1 หลั ก สู ตรระดั บปริ ญญาตรี เป็ น ไปตามแนว
ทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิ ช าชี พ โดย
อิ ง ฐานวิ จั ย จากการวิ จัย ระบบการผลิ ต ครู ต าม
แนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศและนานาชาติ
1.3 หลั ก สู ตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา มี ม าตรฐาน
หลักสูตรและความต้องการของประเทศ และมี ก าร
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ ต่อ ยอดจากหลั ก สู ตร
ระดับปริญญาโทของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร์ มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่างๆ
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลั ก สู ตรในคณะ
ครุ ศาสตร์ เน้ น การเรี ย นรู้ จากการปฏิ บัติจริ ง โดย
คณาจารย์มีบทบาทเป็นโค้ชหรือ พี่ เลี้ ย ง (Coaching
and Mentoring) ที่ ร่ วมเรี ย นรู้ กั บผู้ เ รี ย นและ
โรงเรี ย นร่ วมผลิ ต (Training School) เพื่ อ สร้ า ง
ต้ น แ บบ ชุ ม ช น แ ห่ งก า ร เรี ย น รู้ ท า ง วิ ช า ชี พ
(Professional Learning Community : PLC)

2.1 คณะครุศาสตร์ มีงบประมาณสนั บสนุ น การทา
วิ จัย ให้ กั บคณาจารย์ ส าหรั บการวิ จัย ทางด้ า นการ
เรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ และงบประมาณ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัย เพื่ อ พั ฒนา
งาน
2.2 คณะครุ ศ าสตร์ มี ก ารสนั บ สนุ น การผลิ ต
เอกสาร หนั งสื อ ตารา สื่ อ การสอน บทความวิ จัย
และบทความวิชาการ แก่บุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุ ศาสตร์ มี ก ารสร้ า งบรรยากาศด้ า น
วิ ช าการ เช่ น การปา ฐกถา ของบุ ค คลส าคั ญ
การดาเนิ น การจั ดประชุ มวิ ช าการระดั บชาติ ข อง
คณะ เป็นต้น
2.4 คณะครุ ศาสตร์ มี ทุน สนั บสนุ น การวิ จัย จาก
หน่วยงานภายนอกคณะ
2.5 คณะครุ ศาสตร์ มี วารสารทางวิ ช าการที่ เป็ น
ของคณะ

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
จัดกำรที่ดี

4.1 คณะครุศาสตร์ มีการพั ฒนาโรงเรี ย นร่ วมผลิ ต
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิ สิ ตทุ ก ชั้ น ปี อั น เป็ น พื้ น ที่
เรี ย นรู้ ร่ วมกั น ระหว่ า งคณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และ
โรงเรี ย น อั น น าไปสู่ ก ารร่ วมมื อ ด้ า นต่ า งๆ อย่ า ง
ยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร์ มีการทาข้อตกลงในการร่ วมมื อ
กับองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้ น ที่ เพื่ อ
พั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในจั งหวั ดนครพนมและ
ใกล้เคียง
4.3 คณะครุ ศ าสตร์ มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก าร
วิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุ ศาสตร์ มี ความร่ วมมื อ ทางด้ า นการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริ ก ารวิ ช าการ ตลอด
ทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับองค์ก รทางการ
ศึ ก ษ า กั บ มหา วิ ท ย า ลั ย ใ นประเทศไ ทย แ ล ะ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

5.1 คณะครุ ศาสตร์ มีค่านิยมที่ดีร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในคณะ และเป็นสมาชิก ที่ดีขององค์การ
5.2 คณะครุ ศาสตร์ มี ก ารสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การ
เรียนรู้ขององค์ ก าร อั น น าไปสู่ คณะชั้ น น าแห่ งการ
เรียนรู้ (Faculty Learning Community : FLC)
5.3 คณะครุ ศ าสตร์ มี คู่มือ การปฏิ บัติ งาน ของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
5.4 คณะครุ ศาสตร์ มี ร ะบบสร้ า งแรงจู งใจให้ กั บ
อาจารย์ แ ละบุ ค ลากร ให้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในกา ร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และทุ่มเทให้กับคณะ
5.5 คณะครุ ศ าสตร์ มี ร ะบบการประเมิ น กา ร
ปฏิ บั ติงาน ที่ มีค วามเที่ ย งตรงและตอบสนองต่ อ
ความแตกต่างของการปฏิบัติงาน

3.1 คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ใ นการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน และบู ร ณาการระบบ
สารสนเทศให้เข้ากับการทางานต่าง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุ ศ าสตร์ มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ตลอดทั้ งระบบการประชาสั มพั น ธ์ ที่ มีก ารสื่ อ สาร
มากกว่า 1 ภาษา
3.3 คณะครุ ศาสตร์ ฐานข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เป็ น
ปัจจุบัน
3.4 คณะครุศาสตร์ มีห้องเรียนต้นแบบของการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดล้อ ม
ของคณะที่ตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์

ตัวชี้วดั ยุทธศำสตร์
คณะฯ

5 ตัวชี้วดั

5 ตัวชี้วดั

3 ตัวชี้วดั

4 ตัวชี้วดั

4 ตัวชี้วดั

โครงกำรหลัก
ในแผนปฏิบตั ิฯ

19 โครงกำร

14 โครงกำร

3 โครงกำร

10 โครงกำร

13 โครงกำร
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร
1. แผนผังกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
แผนยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
ปี พ.ศ.2560-2563
คณะครุศาสตร์ (บุคลากรในคณะ) พิจารณาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ.2560-2560)
ของคณะระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมทางไกล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
คณะฯ และสาขาวิชา, ฝ่ายงาน กาหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
โดยระบุผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาในการดาเนินงานให้ชัดเจน

ผู้บริหารคณะ ร่วมกับฝ่ายวิเคราะห์นโยบายฯ
ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม
ประสานสาขาวิชา/
ฝ่ายงาน ปรับแก้ข้อมูล

สาขาวิชา/ฝ่ายงาน กรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ลงในระบบแผน
ของมหาวิทยาลัย และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของคณะ
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน นาเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทารูปเล่ม และสาเนาแผนปฏิบัติราชการ ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กับสาขาวิชา
และฝ่ายงานในคณะ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ทุกฝ่ายงานในคณะดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ทุกฝ่ายงานในคณะรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น ผ่านระบบงานแผน
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกฝ่ายงานภายในคณะ
พร้อมจัดทารายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์/ปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2560 เป็นรายไตรมาส เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สิ้นสุดกำรดำเนินงำน

~ 13 ~

2. แผนกำรจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
ยุทธศำสตร์ คณะครุศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาความ
ร่วมมือกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การริเริ่ม
สร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
รวม

จำนวน
โครงกำร
19

งบประมำณ (บำท)
รวมงบ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
805,100.00 1,730,500.00 2,535,600.00

14

225,400.00

1,544,279.00

1,769,679.00

3

-

55,000.00

55,000.00

10

357,050.00

357,000.00

714,050.00

13

1,994,121.00 21,484,871.73 23,478,992.73

59

3,381,671.00 25,171,650.73 28,553,321.73
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3. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
ปีงบ 2560
1
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นไปตาม
แนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบ
การผลิตครูตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีตอบสนอง
ความต้องการของประเทศและนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐาน
หลักสูตรและความต้องการของประเทศ
และมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ต่อ
ยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ

1. จานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ได้รับการปรับปรุง
ตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ

หลักสูตร

2. จานวนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท/เอก
ได้รับการปรับปรุงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา และ สควค.
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร์
3. จานวนรายวิชาที่มี
มีการบูรณาการการเรียนการสอน
การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 4. จานวนบันทึก
ในคณะครุศาสตร์เน้นการเรียนรู้จากการ
ข้อตกลงความเข้าใจกับ
ปฏิบัติจริง โดยคณาจารย์มีบทบาทเป็นโค้ช โรงเรียนร่วมผลิตและ
หรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ชุมชน ในการพัฒนาสู่
ที่ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียนและโรงเรียนร่วมผลิต การเป็นชุมชนแห่งการ
(Training School) เพื่อสร้างต้นแบบชุมชน เรียนรู้ทางวิชาชีพ
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 5. จานวนรายวิชาที่เน้น
Learning Community : PLC)
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง
5 เป้ำประสงค์
5 ตัวชี้วัด

หลักสูตร

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

รายวิชา

6

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ประเด็น

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

รายวิชา

6

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้ำประสงค์
2.1 คณะครุศาสตร์ มีงบประมาณสนับสนุน
การทาวิจัยให้กับคณาจารย์สาหรับการวิจัย
ทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์
ความรู้ และงบประมาณสาหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร์ มีการสนับสนุนการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน
บทความวิจัย และบทความวิชาการ
แก่บุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุศาสตร์ มีการสร้างบรรยากาศ
ด้านวิชาการ เช่น การปาฐกถาของบุคคล
สาคัญ การดาเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เป็นต้น
2.4 คณะครุศาสตร์ มีทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยงานภายนอกคณะ

2.5 คณะครุศาสตร์ มีวารสารทางวิชาการ
ที่เป็นของคณะ
5 เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์
ในคณะที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
2. จานวนเงินทุนวิจัย
ที่ได้รับการจัดสรร

หน่วยนับ
ร้อยละ

บาท/คน

เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
ปีงบ 2560
50
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
25,000

3. จานวนครั้งของการ
ครั้ง/ปี
ปาฐกถาของบุคคล
สาคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จานวนทุนที่ได้รับ
โครงการ/
จากองค์กรภายนอก
กิจกรรม
ในการทาวิจัยหรือ
บริการวิชาการ

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

5. คณะมีวารสาร
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
5 ตัวชี้วัด

1

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
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วารสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการที่ดี
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
ปีงบ 2560
1
1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.1 คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
และบูรณาการระบบสารสนเทศให้เข้ากับ
การทางานต่าง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร์ มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ์ ที่มีการ
สื่อสารมากกว่า 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร์ มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ที่เป็นปัจจุบัน

1. คณะมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการช่วยเหลือ
นักศึกษา

ระบบ

2. คณะมีฐานข้อมูลศิษย์ ฐานข้อมูล
เก่าที่เป็นปัจจุบัน

1

3.4 คณะครุศาสตร์ มีห้องเรียนต้นแบบของ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของคณะที่ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์
4 เป้ำประสงค์

3. คณะมีห้องเรียน
ต้นแบบที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3 ตัวชี้วัด

1
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ห้องเรียน

2. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4.1 คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาโรงเรียนร่วม
ผลิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตทุกชั้นปี
อันเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์
นักศึกษา และโรงเรียน อันนาไปสู่การร่วมมือ
ด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน

1. จานวนข้อตกลง
ร่วมมือกับองค์กรและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้

ประเด็น

เป้ำหมำย
ปีงบ 2560
1

4.2 คณะครุศาสตร์ มีการทาข้อตกลงในการ
ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดนครพนมและใกล้เคียง

2. คณะมีข้อตกลงกับ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

หน่วยงาน

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

4.3 คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการเชิงรุก

3. จานวนการบริการ
ทางวิชาการเชิงรุก

โครงการ/
กิจกรรม

3

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

4.4 คณะครุศาสตร์ มีความร่วมมือทางด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
องค์กรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
4 เป้ำประสงค์

4. จานวนกิจกรรมการ โครงการ/
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
กิจกรรม
กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4 ตัวชี้วัด

1

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
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ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การริเริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
ปีงบ 2560
2

5.1 คณะครุศาสตร์ มีค่านิยมที่ดีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในคณะ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ

1. จานวนกิจกรรม
ที่มุ่งเน้นสร้างค่านิยม
ร่วมกัน

โครงการ/
กิจกรรม

5.2 คณะครุศาสตร์ มีการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ขององค์การ อันนาไปสู่คณะ
ชั้นนาแห่งการเรียนรู้ (Faculty Learning
Community : FLC)

2. คณะมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การเรียนการสอนและ
การวิจัยของอาจารย์
ในคณะ

ครั้ง/ปี

8

5.3 คณะครุศาสตร์ มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็น
แบบอย่างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร์ มีระบบสร้างแรงจูงใจ
ให้กับอาจารย์และบุคลากร ให้มีความมุ่งมั่น
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และทุ่มเทให้กับ
คณะ
5.5 คณะครุศาสตร์ มีระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนอง
ต่อความแตกต่างของการปฏิบัติงาน

3. คณะมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
4. คณะมีระบบและ
กลไกในการสร้าง
แรงจูงใจและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เล่ม

1

ระบบ

1

5 เป้ำประสงค์

4 ตัวชี้วัด

รวมตัวชี้วัดแผนยุทธศำสตร์ จำนวน 21 ตัวชี้วัด
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ผู้รับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ
2. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
3. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
1. รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ
2. รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ
3. รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ
รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ลำดับ

ตัวชี้วัด

หน่วย
เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
นับ
หลักสูตร
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

1

จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้รับการปรับปรุงตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
และมาตรฐานวิชาชีพ

2

จานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/เอก ได้รับการปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานของ
คุรุสภา และ สควค.

หลักสูตร

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

3

จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา

6

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

4

จานวนบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับโรงเรียนร่วมผลิตและชุมชน ในการพัฒนาสู่การเป็น ประเด็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

5

จานวนรายวิชาที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตจิ ริง รายวิชา

6

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

6

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

95

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

6 ตัวชี้วัด
~ 20 ~

ร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
จานวนอาจารย์ในคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทัง้ ภายในและภายนอก

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละ
50
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

2

จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รบั การจัดสรร

บาท/คน

3

จานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคลสาคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ครั้ง/ปี

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

4

จานวนทุนที่ได้รบั จากองค์กรภายนอก ในการทาวิจัยหรือบริการวิชาการ

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

5

คณะมีวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ/
กิจกรรม
วารสาร

1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

6

จานวนผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติต่ออาจารย์
ประจาคณะครุศาสตร์

ร้อยละ

15

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

6 ตัวชี้วัด

~ 21 ~

25,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการที่ดี
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและการช่วยเหลือ
นักศึกษา

หน่วยนับ
ระบบ

2

คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูล

1

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

3

คณะมีห้องเรียนต้นแบบทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21

ห้องเรียน

1

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

4

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ

ค่าเฉลี่ย

4.00

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

4 ตัวชี้วัด

~ 22 ~

เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
1
1. รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
จานวนข้อตกลงร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
ประเด็น
1
รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

2

คณะมีข้อตกลงกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยงาน

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

3

จานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก

3

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

4

จานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุม่ น้าโขง

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

1

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

5

ร้อยละความสาเร็จของการจัดบริการวิชาการทีบ่ รรลุเป้าหมายตามแผน

ร้อยละ

95

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

5 ตัวชี้วัด

~ 23 ~

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การริเริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ลำดับ
1

ตัวชี้วัด
จานวนกิจกรรมที่มงุ่ เน้นสร้างค่านิยมร่วมกัน

หน่วยนับ เป้ำหมำย
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/
2
1. รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
กิจกรรม
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
ครั้ง/ปี
8
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ
เล่ม
1
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

2

คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ในคณะ

3

คณะมีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

4

คณะมีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ระบบ

1

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

5

ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนดาเนินงาน

ร้อยละ

85

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ

5 ตัวชี้วัด
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 จำนวน 26 ตัวชี้วัด

~ 24 ~

4. แผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
จำแนกตำมยุทธศำสตร์ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นไปตาม
แนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการ
วิจัยระบบการผลิตครูตามแนวทาง
โรงเรียนสุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ตอบสนองความต้องการของประเทศ
และนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
มาตรฐานหลักสูตรและความต้องการ
ของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ต่อยอดจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของคณะ

1. จานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ได้รับการปรับปรุง
ตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ และ
มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตร

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร์
มีการบูรณาการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ

2. จานวนหลักสูตร
ในระดับปริญญาโท/
เอก ได้รับการ
ปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานของคุรุสภา
และ สควค.
3. จานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน

หลักสูตร

รายวิชา

เป้ำหมำย
2560
1

1

6

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1.1 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.2 กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
1.3 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิต
สาธารณะ
1.4 กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิชาการ
1.5 กิจกรรมอบรมกฎหมายสาหรับครู
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพครู
1.6 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชั้นเรียน
1.7 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณใน
สถานศึกษา
1.8 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับครู
1.9 กิจกรรมอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
1.10 กิจกรรมพบครูต้นแบบ และพัฒนาจิต
วิญญาณความเป็นครู
1.11 ทาสมุดบันทึก/ติดต่อคุรุสภา
1.12 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
1.13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)

~ 25 ~

แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
- 1,087,500
10,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.59-มิ.ย.60
16 พ.ย.59

-

20,000

-

25 ม.ค.60

-

20,000

-

9 พ.ย.59

-

25,000
70,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60
18-19 มี.ค.60

-

20,000
20,000

-

19 ต.ค.59
26 ต.ค.59

-

20,000

-

-

ค่าสมัคร

-

20,000

-

8 มี.ค.60

-

60,000
105,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60
8 ต.ค.59

-

55,500

-

22 ต.ค.59

12 ต.ค.59
มี.ค.–เม.ย. 60

ผู้รับผิดชอบ
งานศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ในคณะครุศาสตร์เน้นการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง โดยคณาจารย์มีบทบาทเป็น
โค้ชหรือพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ที่ร่วมเรียนรู้กับผู้เรียนและ
โรงเรียนร่วมผลิต (Training School)
เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)

4. จานวนบันทึก
ข้อตกลงความเข้าใจ
กับโรงเรียนร่วมผลิต
และชุมชน ในการ
พัฒนาสู่การเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ
5. จานวนรายวิชาที่
เน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง

ประเด็น

รายวิชา

เป้ำหมำย
2560
1

6

โครงกำร/กิจกรรม
1.14 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1.15 กิจกรรมพบผู้บริหาร และครูพี่เลี้ยง
1.16 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56)
1.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 1(สังเกตการสอน)
(รหัส 57)
1.18 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางโรงเรียนสุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.1 การปรับปรุงหลักสูตร ค.ม. (สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, หลักสูตรฯ, วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา) และหลักสูตร ค.บ.
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, วิทยาศาสตร์,
อังกฤษ, ภาษาไทย)
2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ค.บ.5 ปี
(สาขาวิชาดนตรี, พลศึกษา)
2.3 การบริหารจัดการงานวิชาการ
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2559
3.1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
3.2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ

~ 26 ~

แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
52,500
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
17 มี.ค.60

-

10,000
196,500

-

15 ก.พ.60
22 เม.ย.60

-

83,000

-

17 พ.ค.60

-

300,000

-

12–16 มิ.ย.60

-

200,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

130,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

ผู้รับผิดชอบ

งานวิชาการและ
หลักสูตร

(งบ ป.โท/บ.กศ.)

-

60,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

10,000
100,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60
ส.ค.-ก.ย.60

-

65,000

-

ส.ค.60

-

35,000

-

ก.ย.60

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
โรงเรียน
4.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา
4.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
5. โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรม
นิเทศติดตามความก้าวหน้าของการทา
วิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
6. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารการศึกษา
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7.1 กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
7.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
9. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
10. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
11.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
116,100
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.59-มี.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

86,100
10,000

-

-

ต.ค.-ธ.ค.59
ก.พ.60

10,000
10,000

-

-

ก.พ.-มี.ค.60
ต.ค.-ธ.ค.59

-

6,000

-

เม.ย.-ก.ย.60

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

83,000

-

ม.ค.-ส.ค.60

50,000

70,000

-

ธ.ค.59-เม.ย. 60

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

50,000
53,500

70,000
29,000

-

ธ.ค.59
ต.ค. 59-เม.ย. 60
ต.ค.59-ก.ย.60 สาขาวิชาภาษาไทย

50,000

40,000

-

มี.ค.60

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

-

20,000

-

ม.ค.-ก.พ.60

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

55,500

20,000

-

ต.ค.59-เม.ย.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

10,000

-

-

ธ.ค.59

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
11.2 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
11.3 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
11.4 กิจกรรมคลินิคเสริมความสุขนักศึกษา
คอมพิวเตอร์ (เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ สารวจความพึงพอใจ และการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์)
12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
13. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
14. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา
14.1 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
14.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
ก่อนการเรียน
14.3 กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา
15. โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร ประจาปีการศึกษา 2558
16. โครงการศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
และคณะสโมสรนักศึกษา
16.1 กิจกรรมสัมมนาค่ายครุศาสตร์ราชภัฏ
อีสานเหนือ
16.2 กิจกรรมค่ายครุศาสตร์ราชภัฏอีสาน
เหนือ
16.3 กิจกรรมสัมพันธ์ค่ายครุศาสตร์ราชภัฏ
อีสานเหนือ
16.4 กิจกรรมศึกษาดูงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
45,500
15,000
5,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มี.ค.60
ม.ค.-เม.ย.60
ก.พ.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ

80,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

-

40,000

-

ก.พ.-ก.ค.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

-

15,000

-

ต.ค.59-ส.ค.60

-

1,000

-

ต.ค.-ธ.ค.59

-

6,000

-

ก.ค.-ส.ค.60

-

8,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

150,000

-

-

ธ.ค.59

30,000

-

-

ก.พ.-มิ.ย.60

5,000

-

-

10,000
10,000

-

-

5,000

-

-

ดร.อาริยา สุริยนต์

งานทะเบียนและ
ประมวลผล
งานกิจการนักศึกษา

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

รวม 5 เป้ำประสงค์ 5 ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
17. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18. โครงการกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร์
18.1 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่และ
Freshsy night คณะครุศาสตร์
18.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่และ
Freshsy night มหาวิทยาลัยนครพนม
18.3 กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร์
18.4 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม
19. โครงการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์
19.1 กิจกรรมวันพ่อ
19.2 กิจกรรมวันแม่
19.3 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
19.4 กิจกรรมไหว้ครู
19.5 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
19.6 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
19 โครงกำรหลัก
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
20,000
150,000
30,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ก.ค.60
ต.ค.59-ก.พ.60
ต.ค.59

30,000

-

-

ต.ค.-พ.ย.59

40,000
50,000
70,000
15,000
15,000
5,000
20,000
15,000
-

-

-

ม.ค.60
ก.พ.60
ธ.ค.59-ส.ค.60
ธ.ค.59
ส.ค.60
ก.พ.-ก.ค.60
ส.ค.60
ส.ค.60
ก.พ.-มิ.ย.60

805,100

1,730,500

-

ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

2.1 คณะครุศาสตร์ มีงบประมาณ
สนับสนุนการทาวิจัยให้กับคณาจารย์
สาหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอน
และสร้างองค์ความรู้ และงบประมาณ
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร์ มีการสนับสนุนการ
ผลิตเอกสาร หนังสือ ตารา สื่อการสอน
บทความวิจัย และบทความวิชาการ
แก่บุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุศาสตร์ มีการสร้างบรรยากาศ
ด้านวิชาการ เช่น การปาฐกถาของบุคคล
สาคัญ การดาเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เป็นต้น

1. จานวนอาจารย์
ในคณะที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก

ร้อยละ

2.4 คณะครุศาสตร์ มีทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภายนอกคณะ
2.5 คณะครุศาสตร์ มีวารสารทางวิชาการ
ที่เป็นของคณะ

2. จานวนเงินทุนวิจัย
ที่ได้รับการจัดสรร
3. จานวนครั้งของ
การปาฐกถาของ
บุคคลสาคัญ หรือการ
จัดประชุมวิชาการทั้ง
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4. จานวนทุนที่ได้รับ
จากองค์กรภายนอก
ในการทาวิจัยหรือ
บริการวิชาการ
5. คณะมีวารสาร
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

บาท/คน

ครั้ง/ปี

เป้ำหมำย
2560
50

25,000

1

โครงการ/
กิจกรรม

1

วารสาร

1

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์
1.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยสาหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
1.2 กิจกรรมส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
และบทความทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.3 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
1.4 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตารา

แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
584,279
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.59-ก.ย.60

ผู้รับผิดชอบ

-

354,279

-

ต.ค.59-ก.ย.60

งานวิจัย

-

50,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

งานวิจัย

-

100,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

คณะครุศาสตร์

-

80,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

งานวิจัย

2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
ครุศาสตร์

-

66,000

-

ม.ค.-ส.ค.60

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

3. โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

-

40,000

-

ก.พ.-ส.ค.60

สาขาวิชาวิจัยฯ

4. โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4.1 กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
4.2 กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 กิจกรรมพัฒนาผลงานสู่การตีพิมพ์
ตามเกณฑ์ระดับคุณภาพทางวิชาการ

29,100

30,000

-

ธ.ค.59-มิ.ย.60

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

14,550

30,000
-

-

มิ.ย.60
ธ.ค.59-ม.ค.60

14,550

-

-

ธ.ค.59-ม.ค.60

5. โครงการจัดทาวารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชา
สังคมศึกษา

30,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

70,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

~ 30 ~

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

รวม 5 เป้ำประสงค์ 5 ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย
10. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
12. โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
13. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM)
คณะครุศาสตร์
14. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์
14 โครงกำรหลัก
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
14,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
เม.ย.-ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาหลักสูตรฯ

50,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย

20,000

20,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

50,000

20,000

-

มิ.ย.-ก.ค.60

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

46,300

-

-

ก.พ.-ก.ค.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

-

50,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

งานบุคลากร

-

50,000

-

ต.ค.59-ส.ค.60

งานประกัน/KM

225,400

600,000
1,544,279

-

ม.ค.-ก.พ.60

งานบุคลากร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรจัดกำรที่ดี
เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

3.1 คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน
และบูรณาการระบบสารสนเทศให้เข้ากับ
การทางานต่าง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร์ มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการ
ประชาสัมพันธ์ ที่มีการสื่อสารมากกว่า
1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร์ มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ที่เป็นปัจจุบัน
3.4 คณะครุศาสตร์ มีห้องเรียนต้นแบบ
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมของคณะที่ตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์

1. คณะมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
ช่วยเหลือนักศึกษา

ระบบ

2. คณะมีฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบัน
3. คณะมีห้องเรียน
ต้นแบบที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

รวม 4 เป้ำประสงค์ 3 ตัวชี้วดั

เป้ำหมำย
2560
1

ฐานข้อมูล

1

ห้องเรียน

1

โครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการอบรมระบบบริการการศึกษา
และระบบการสืบค้นสารสนเทศ ประจาปี
การศึกษา 2560
1.1 กิจกรรมการอบรมระบบบริการ
การศึกษาแก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2560
1.2 กิจกรรมอบรมระบบการสืบค้น
สารสนเทศ แก่อาจารย์และบุคลากร ประจาปี
การศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล ฝ่ายวิชาการ
งานทะเบียนและประมวลผล คณะครุศาสตร์
2.1 กิจกรรมสารวจภาวะการงานทาของ
บัณฑิต
2.2 กิจกรรมสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการ
3 โครงกำรหลัก
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้ แหล่งอื่น
15,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
มิ.ย.-ก.ค.60

-

10,000

-

มิ.ย.-ก.ค.60

-

5,000

-

มิ.ย.-ก.ค.60

-

10,000

-

พ.ย.-ธ.ค.59

-

5,000

-

พ.ย.-ธ.ค.59

-

5,000

-

พ.ย.-ธ.ค.59

-

30,000

-

ก.พ.-ส.ค.60

-

55,000

-

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

สานักงานคณบดี

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรแสวงหำควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เป้ำประสงค์
4.1 คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาโรงเรียน
ร่วมผลิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนิสิตทุก
ชั้นปี อันเป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
คณาจารย์ นักศึกษา และโรงเรียน อัน
นาไปสู่การร่วมมือด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร์ มีการทาข้อตกลงใน
การร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดนครพนมและใกล้เคียง

ตัวชี้วดั

1. จานวนข้อตกลง
ร่วมมือกับองค์กรและ
หน่วยงานทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้
2. คณะมีข้อตกลงกับ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4.3 คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาระบบ
3. จานวนการบริการ
บริการวิชาการเชิงรุก
ทางวิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุศาสตร์ มีความร่วมมือทางด้าน 4. จานวนกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
การแลกเปลี่ยน
วิชาการ ตลอดทัง้ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
ศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรทางการศึกษากับ มหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค
มหาวิทยาลัยใน
ลุ่มน้าโขง
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

หน่วยนับ
ประเด็น

หน่วยงาน

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
2560
1
1. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
1.1 กิจกรรม One Teacher One Product
(OTOP)
1.2 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชา
1
ภาษาอังกฤษ
1.3 กิจกรรมค่ายฐานการเรียนรู้ครู
วิทยาศาสตร์
1.4 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอน
3
1.5 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูก
เพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย
1
1.6 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษา
เพื่อชุมชน
1.7 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและ
ใกล้เคียง
1.9 กิจกรรมค่ายภาษาไทย
1.10 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (งานบริการวิชาการ)
1.11 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
168,370 150,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
พ.ย.59 – พ.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการวิชาการ

-

30,000

-

ก.พ. – พ.ค.60

30,000

-

-

ม.ค.60

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

-

30,000

-

ธ.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

30,000

-

-

ก.พ. – พ.ค.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

-

30,000

-

ก.พ. – พ.ค.60

30,000

-

-

ก.พ. – พ.ค.60

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

30,000

-

-

ก.พ. – เม.ย.60

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

30,000

-

ก.พ. – พ.ค.60

สาขาวิชาวิจัยฯ

30,000

30,000
-

-

ก.พ. – พ.ค.60
ม.ค. – พ.ค.60

สาขาวิชาภาษาไทย
ฝ่ายบริการวิชาการ

18,370

-

-

พ.ย.59 – พ.ค.60

ฝ่ายบริการวิชาการ

-

100,000

-

ม.ค. – ก.พ.60

งานบริการวิชาการ

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

รวม 4 เป้ำประสงค์ 4 ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
3. โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
4. โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหาร
การศึกษา
5. โครงการการบริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 กิจกรรม Com Care
5.2 กิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
7. โครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีไทย
7.1 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
7.2 กิจกรรมวันออกพรรษา
7.3 กิจกรรมวันลอยกระทง
8. โครงการสืบสานตานานพระธาตุพนม
9. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
10. โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์
10 โครงกำรหลัก
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
10,000
52,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ก.พ. – พ.ค.60
ก.พ.-ส.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
งานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

30,000

-

-

พ.ย.59-ม.ค.60

10,000
20,000

-

-

พ.ย.59
ม.ค.60

-

5,000

-

ม.ค.-มี.ค.60

-

50,000

-

ต.ค.59-ก.ค.60

งานทานุบารุงฯ

40,000
48,680
60,000
357,050

10,000
10,000
30,000
357,000

-

ก.ค.60
ต.ค.59
พ.ย.59
ส.ค.60
ก.พ.-ก.ค.60
ต.ค.-ธ.ค.59

งานทานุบารุงฯ
งานทานุบารุงฯ
งานทานุบารุงฯ

ดร.อาริยา สุริยนต์

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
เป้ำประสงค์
5.1 คณะครุศาสตร์ มีคา่ นิยมทีด่ ีร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรในคณะ และเป็นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
5.2 คณะครุศาสตร์ มีการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ขององค์การ อันนาไปสู่คณะ
ชั้นนาแห่งการเรียนรู้ (Faculty Learning
Community : FLC)
5.3 คณะครุศาสตร์ มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็น
แบบอย่างการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร์ มีระบบสร้างแรงจูงใจ
ให้กับอาจารย์และบุคลากร ให้มีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และ
ทุ่มเทให้กับคณะ
5.5 คณะครุศาสตร์ มีระบบการประเมิน
การปฏิบัติงานที่มีความเทีย่ งตรงและ
ตอบสนองต่อความแตกต่างของการ
ปฏิบัติงาน

เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม
2560
1. จานวนกิจกรรม
โครงการ/
2
1. โครงการพัฒนาค่านิยมองค์กร
ที่มุ่งเน้นสร้างค่านิยม กิจกรรม
1.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสาน
ร่วมกัน
วัฒนธรรมไทยคณะครุศาสตร์
2. คณะมีกิจกรรม
ครั้ง/ปี
8
1.2 กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะครุศาสตร์
ด้านการเรียนการ
1.3 กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
สอนและการวิจัยของ
นครพนม
อาจารย์ในคณะ
1.4 กิจกรรมกีฬาบุคลากร คณะกรรมการ
3. คณะมีคู่มือการ
เล่ม
1
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ปฏิบัติงานของบุคลากร
1.5 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
สายสนับสนุน
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ
4. คณะมีระบบและ
ระบบ
1
1 ปี
กลไกในการสร้าง
2. โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์
แรงจูงใจและการ
3. โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร์
ประเมินผลการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีงบประมาณ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
พ.ศ.2561
เป็นไปตามหลัก
3.1 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ธรรมาภิบาล
3.2 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการ
4. โครงการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะครุศาสตร์
5. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากร
คณะครุศาสตร์ (EDU Strong Life)
6. โครงการจัดทารายงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วดั

หน่วยนับ
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
200,000
10,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ธ.ค.59-มิ.ย.60
เม.ย.60

งานบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

-

40,000

-

ธ.ค.59

งานบุคลากร

-

40,000

-

ก.พ.60

งานบุคลากร

-

10,000

-

มิ.ย.60

งานบุคลากร

-

100,000

-

ต.ค.59

สานักงานคณบดี

-

33,000
20,000

-

ก.พ.-ส.ค.60
มิ.ย.-ก.ค.60

-

10,000
10,000

-

ก.ค.60
มิ.ย.60

-

300,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สานักงานคณบดี

-

10,000

-

พ.ค.60

สานักงานคณบดี

15,000

-

-

ต.ค.59-มี.ค.60

สาขาวิชาการบริหารฯ
งานการเงิน
งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
7. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2560
7.1 กิจกรรมระบบรับตรงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีการศึกษา
2560
7.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่
1) ประจาปีการศึกษา 2560
7.3 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
ปริญญาตรี ระบบ Admission ประจาปี
การศึกษา 2560
7.4 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ
(ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2560

แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
300,000
-

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ต.ค.59-ก.ค.60

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

-

100,000

-

ต.ค.59

-

130,000

-

ม.ค.60

-

40,000

-

มิ.ย.–ก.ค.60

-

30,000

-

มิ.ย.–ก.ค.60

8. โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

-

7,400

-

ม.ค.-มิ.ย.60

สาขาวิชาสังคมศึกษา

9. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
9.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
9.2 กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า
และศึกษาการมีงานทาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
9.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
10. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

-

26,400

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

-

10,000

-

ก.พ.-มี.ค.60

-

3,000

-

เม.ย.60

-

13,400

-

มิ.ย.60

-

44,200

-

ม.ค.-ส.ค.60
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เป้ำประสงค์

ตัวชี้วดั

รวม 5 เป้ำประสงค์ 4 ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้ำหมำย
2560

โครงกำร/กิจกรรม
11. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
12. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
13. โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
13 โครงกำรหลัก
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แหล่งงบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน
รำยได้
แหล่งอื่น
28,100
15,400
20,000

ระยะเวลำ
ดำเนินกำร
ม.ค.-ส.ค.60

-

-

ม.ค.-ก.ค.60

1,931,021 20,528,472

-

ต.ค.59-ก.ย.60

1,994,121 21,484,872

-

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สานักงานคณบดี

ภำคผนวก

-

- สรุปโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
- ตารางสรุปการปรับโครงการในแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แบบฟอร์มบันทึกอนุมัติโครงการ และการเขียนโครงการ ประจางบประมาณ พ.ศ.2560
- รหัสงบประมาณโครงการ
- ปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2560
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สรุปโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2560
1. ชื่อโครงกำร : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
รหัสโครงกำร : 5.6.1.1
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
1. ดร.สรร ธงยศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
2. นางสาวพิมพ์ธิดา อารีรักษ์ เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. สอดคล้อง/ตอบสนองของโครงกำรกับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
1) พันธกิจคณะครุศาสตร์/ตัวบ่งชี้
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
2) การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ.)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ข้อ 1) การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
4. หลักกำรและเหตุผล
คณะครุศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานหนึ่ ง ของมหาวิท ยาลั ยนครพนม โดยเกิ ดจากนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้มีการจัดตั้งคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 และเริ่ม ดาเนินงานในนามคณะครุศาสตร์ ตั้ง แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ง กรอบการ
บริหารงานของคณะครุศาสตร์ กาหนดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.25602563) ที่พิจารณาจัดทาแผนขึ้นตามความคาดหวังของบุคลากรในหน่วยงาน และสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังนาแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2560 - 2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะห์และ
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป้าประสงค์ โครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
เพื่ อให้คณะมี แผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติร าชการ ที่ จ ะเป็นเครื่องมื อส าคัญ ในการพัฒ นา
บูรณาการ และผลักดันการดาเนินภารกิจต่างๆ ของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จึงมีความจาเป็นที่
จะด าเนิ น การจั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560 ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม และนาแผนไปบริหารจัดการคณะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
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5. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2560 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
6. เป้ำหมำย
เป้ำหมำย/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
(พ.ศ.2560 - 2563) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
- จานวนบุคลากรที่มีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนฯ ร้อยละ 80
ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
- คณะมีแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี
(พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ 2560
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของแผนมหาวิทยาลัย
นครพนม จากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ด้ำนผลผลิต
(output)
คณะมีแผนยุทธศาสตร์
4 ปี (พ.ศ.2560-2563)
และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
2560 ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ของแผน
มหาวิทยาลัยนครพนม
และนามาเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
คณะ

ดัชนีชี้วัด (KPI)
ด้ำนผลลัพธ์
ด้ำนเวลำ ด้ำนค่ำใช้จ่ำย
(outcome)
คณะมีการ
29-30 มิ.ย. 24,000 บาท
ดาเนินงานบรรลุ
2559
เป้าหมายตามแผน
ที่ตั้งไว้ และเป็นไป
ตามพันธกิจของ
คณะทุกประการ
ส่งผลให้คณะมี
ชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับของสังคม

7. พื้นที่ดำเนินกำร
ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
8. ระยะเวลำดำเนินกำร/วิทยำกร
- วันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
- บรรยายการจัดทาแผนฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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9. วิธีกำรดำเนินงำน (แผนกำรดำเนินกำร/กำรดำเนินโครงกำร ระบุให้ชัดเจน)
ขั้นตอน/กิจกรรม

พ.ศ. 2558
ไตรมำสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ. 2559
ไตรมำสที่ 2
ไตรมำสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไตรมำสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. บันทึกข้อความขออนุมัติ
จัดทาโครงการ
2. แต่งตั้งคาสั่งคณะทางาน
3. ดาเนินโครงการ
4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติราชการ
5. เผยแพร่แผนที่จัดทาแก่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในคณะ
เพื่อดาเนินการตามแผน

10. ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  งบประมำณแผ่นดิน  งบประมำณบำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.)
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (หมวดงบดาเนินงาน) 2.2.1.3
เป็นเงินจานวน 24,000 บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) รายละเอียดดังรายการต่อไปนี้
รำยกำร
ค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่ำใช้สอย
1. ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารว่าง
2. ค่าจ้างเหมาจัดทาอาหารกลางวัน
3. ค่าที่พักวิทยากร
4. ค่าเดินทางวิทยากร
5. ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ทะเบียน กง.883 ยโสธร
**ถัวเฉลี่ยจ่ำยทุกรำยกำร
รวม

รำยละเอียด

จำนวนเงิน

600 บ. * 6 ชม. * 2 วัน

7,200 บาท

25 บ. * 50 คน * 4 มื้อ
70 บ. * 50 คน * 2 มื้อ
1,000 บ. * 2 วัน
265 กม. * 4 บ. * 2
85 กม.*4 บ.* 2

5,000 บาท
7,000 บาท
2,000 บาท
2,120 บาท
680 บาท
24,000 บำท

11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
() บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
( ) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ…………………………………………
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หมำยเหตุ

12. รูปภำพประกอบกำรดำเนินโครงกำร
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13. ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรจำกแบบสอบถำม
ตารางที่ 1 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ
เพศ

จำนวน
7
30
13
50

1. ผู้บริหาร
2. บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ
รำยกำร/ประเด็นประเมินควำมสำเร็จและควำมพึงพอใจ
1. ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกรในโครงกำร
1.1 ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร
1.2 ชี้แจงและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการให้บริการที่ชัดเจน
2. ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร
2.1 มีกระบวนการและขึ้นตอนเป็นระบบ ชัดเจน
2.2 ระยะเวลาดาเนินการมีความเหมาะสม
2.3 กิจกรรมของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
3.1 สถานที่/พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออานวยต่อการทากิจกรรม
3.2 การประสานงานและการประชาสัมพันธ์
4. ด้ำนผลจำกกำรจัดโครงกำรตำมวัตถุประสงค์
4.1 สามารถจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะได้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์สถาบัน
4.2 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
รวม
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ระดับควำมพึงพอใจ
S.D. กำรแปลผล

4.42
4.58
4.26
4.17
4.18
4.18
4.14
4.20
4.28
4.12
4.04
4.02

.49
.50
.60
.66
.69
.72
.64
.56
.54
.77
.65
.68

มำก
มาก
มาก
มำก
มาก
มาก
มาก
มำก
มาก
มาก
มำก
มาก

4.06

.65

มาก

4.21

.51

มำก

ลำดับ
1
3

2
4

ตำรำงสรุปกำรปรับโครงกำรในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
โครงกำร/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมอบรมการ
ศูนย์ฝึกฯ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : กิจกรรมบาเพ็ญ
ศูนย์ฝึกฯ
ประโยชน์และจิตสาธารณะ
3. โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศติดตาม
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาสาขา
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
4. โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่สาขา
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
5. โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
6. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารฯ

7. โครงการติดตามและพัฒนาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาวิจัยฯ

8. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
9. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ :
กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เรื่องที่ปรับ

คำอธิบำยเพิ่มเติม

ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม

ปรับจาก 9 พ.ย.59 เป็น 25 ม.ค.60

ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม

ปรับจาก 25 ม.ค.60 เป็น 9 พ.ย.59

ปรับงบประมาณ

มีการปรับงบประมาณลดลงจากเดิม 80,000 บาท เป็น 6,000
บาท เนื่องจากสาขาวิชาไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2559-2560 จึงต้องปรับลดงบประมาณในโครงการ
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสาขาวิชาไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
2559-2560
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากนักศึกษาที่คงเหลือปัจจุบันอยู่ในช่วงของการทา IS/TS
และได้ทาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปแล้ว อีกทั้งสาขาวิชาไม่มี
การเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2559-2560
ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา เนื่องจากมีการปรับงบประมาณในสาขาวิชา และเพื่อให้สอดรับกับ
ดาเนินโครงการ
การเปิดรับนักศึกษาใหม่ช่วงปีการศึกษา 2560 จึงต้องทาการปรับ
โครงการ โดยปรับงบจากเดิม 250,000 บาท เป็น 83,000 บาท
และปรับระยะเวลาจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ม.ค.-ส.ค.60
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากมีการปรับงบประมาณลดลงจากเดิม และจะมีการรับ
นักศึกษาใหม่ในช่วงเดือน ส.ค.60 จึงไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ทันตามปีงบประมาณ 2560
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น มี.ค.60
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ม.ค.-ก.พ.60
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก พ.ย.59 เป็น ธ.ค.59

~ 46 ~

โครงกำร/กิจกรรม
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ :
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
12. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ :
กิจกรรมคลินิคเสริมความสุขนักศึกษาคอมพิวเตอร์ (เตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ สารวจความพึงพอใจ และการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์)
13. โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เรื่องที่ปรับ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

คำอธิบำยเพิ่มเติม
ปรับจาก พ.ย.59 เป็น มี.ค.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปรับจาก ต.ค.-พ.ย.59 เป็น ก.พ.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

14. โครงการศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสร
นักศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
15. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ครุศาสตร์

กิจการนักศึกษา

ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา ปรับงบประมาณในสาขาวิชา จากเดิม 30,000 บาท เป็น 40,000
ดาเนินโครงการ
บาท และปรับระยะเวลาจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ก.พ.-ก.ค.60
โดยเป็นการโยกงบประมาณที่สาขาวิชาได้รับ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59-ก.พ.60 เป็น ก.พ.-มิ.ย.60

สาขาวิชาการบริหารฯ

16. โครงการบูรณาการงานวิจัยสาหรับอาจารย์สาขาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
17. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

18. โครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาวิจัยฯ

19. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
20. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา เนื่องจากมีการปรับงบประมาณในสาขาวิชา และเพื่อให้สอดรับกับ
ดาเนินโครงการ
การเปิดรับนักศึกษาใหม่ช่วงปีการศึกษา 2560 จึงต้องทาการปรับ
โครงการ โดยปรับงบจากเดิม 200,000 บาท เป็น 66,000 บาท
และปรับระยะเวลาจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ม.ค.-ส.ค.60
ยกเลิกโครงการ
ได้มีการยกเลิกโครงการ โดยนาไปรวมกับโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ปรับงบประมาณ
มีการปรับงบประมาณลดลงจากเดิม 40,000 บาท เป็น 14,000
บาท เนื่องจากสาขาวิชาไม่มีการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2559-2560 จึงต้องปรับลดงบประมาณในโครงการ
ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา เนื่องจากมีการปรับงบประมาณในสาขาวิชา โดยงบประมาณลดลง
ดาเนินโครงการ
จากเดิม จึงต้องปรับงบจากเดิม 120,000 บาท เป็น 40,000 บาท
และปรับระยะเวลาจากเดิม ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ก.พ.-ส.ค.60
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59-พ.ค.60 เป็น มิ.ย.-ก.ค.60
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ก.พ.-ก.ค.60
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โครงกำร/กิจกรรม
21. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคลากร

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรจัดกำรที่ดี
22. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
สานักงานคณบดี
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรแสวงหำควำมร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
23. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
งานบริการวิชาการ
และการวิจัย
24. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับอนุภูมิภาค
งานบริการวิชาการ
ลุ่มน้าโขง
25. โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
งานบริการวิชาการ
26. โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารฯ

27. โครงการการบริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม Com Care
28. โครงการการบริการวิชาการ และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
29. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรริเริ่มสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
30. โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ์

เรื่องที่ปรับ
คำอธิบำยเพิ่มเติม
ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา มีการประมาณการงบประมาณลดลงจากเดิม จึงต้องปรับงบจาก
ดาเนินโครงการ
เดิม 700,000 บาท เป็น 600,000 บาทและปรับระยะเวลาจาก
ม.ค.60 เป็น ม.ค.-ก.พ.60
ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปรับจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ก.พ.-ส.ค.60

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปรับจาก ต.ค.59-พ.ค.60 เป็น พ.ย.59-พ.ค.60

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปรับจาก ต.ค.59 – พ.ค.60 เป็น ม.ค.-ก.พ.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59 – พ.ค.60 เป็น ก.พ.-พ.ค.60
ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา เนื่องจากมีการปรับงบประมาณในสาขาวิชา และเพื่อให้สอดรับกับ
ดาเนินโครงการ
การเปิดรับนักศึกษาใหม่ช่วงปีการศึกษา 2560 จึงต้องทาการปรับ
โครงการ โดยปรับงบจากเดิม 156,845 บาท เป็น 52,000 บาท
และปรับระยะเวลาจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ก.พ.-ส.ค.60
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ธ.ค.59 เป็น พ.ย.59

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปรับจาก ธ.ค.59-ม.ค.60 เป็น ม.ค.60

งานทานุบารุงฯ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

ปรับจาก พ.ย.59-ก.ย.60 เป็นช่วง ก.พ.-ก.ค.60

สาขาวิชาการบริหารฯ

ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา เนื่องจากมีการปรับงบประมาณในสาขาวิชา และเพื่อให้สอดรับกับ
ดาเนินโครงการ
การเปิดรับนักศึกษาใหม่ช่วงปีการศึกษา 2560 จึงต้องทาการปรับ
โครงการ โดยปรับงบจากเดิม 100,000 บาท เป็น 33,000 บาท
และปรับระยะเวลาจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ก.พ.-ส.ค.60
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โครงกำร/กิจกรรม
31. โครงการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

เรื่องที่ปรับ
ปรับงบประมาณ

32. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2560

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

ปรับงบประมาณ

33. โครงการรับนักศึกษาและเตรียมความพร้อม สาขาวิชาวิจัย
เพื่อพัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาวิจัยฯ

ยกเลิกโครงการ

34. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ : กิจกรรม
พัฒนาฐานข้อมูลศิษย์เก่า และศึกษาการมีงานทาของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
35. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ระยะเวลาดาเนินโครงการ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

36. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สานักงานคณบดี

ปรับงบประมาณ/ระยะเวลา ปรับงบประมาณในสาขาวิชา จากเดิม 54,200 บาท เป็น 44,200
ดาเนินโครงการ
บาท และปรับระยะเวลาจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ม.ค.-ส.ค.60
โดยเป็นการโยกงบประมาณที่สาขาวิชาได้รับ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ ปรับจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ม.ค.-ส.ค.60

37. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
38. โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
39. โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปรับงบประมาณ

สรุปกำรปรับโครงกำร
1. ยกเลิกโครงการ จานวน 5 โครงการ
2. ปรับระยะเวลาในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม จานวน 29 โครงการ
3. ปรับงบประมาณ จานวน 13 โครงการ
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คำอธิบำยเพิ่มเติม
เนื่องจากรายงานประจาปี ต้องสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ซึ่งมีการ
กาหนดจานวนเล่มขั้นต่าที่ต้องจัดทา จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่ม
งบประมาณจากเดิม 10,000 บาท เป็น 15,000 บาท
เนื่องจากมีการปรับเพิ่มงบประมาณ โดยประมาณการจากค่ารับ
สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 จึงต้องทาการปรับ
โครงการ โดยปรับงบจากเดิม 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท
และปรับระยะเวลาจาก ธ.ค.59-ก.ค.60 เป็น ต.ค.59-ก.ค.60
เนื่องจากมีการปรับงบประมาณลดลงจากเดิม และจะมีการรับ
นักศึกษาใหม่ในช่วงเดือน ส.ค.60 จึงไม่สามารถดาเนินโครงการได้
ทันตามปีงบประมาณ 2560
ปรับจาก ต.ค.-ธ.ค.59 เป็น เม.ย.60

ปรับจาก ต.ค.59-ก.ย.60 เป็น ม.ค.-ก.ค.60
ปรับจาก ต.ค.59-มิ.ย.60 เป็น ม.ค.-มิ.ย.60
ปรับงบประมาณแผ่นดินจาก 1,936,021 บ. เป็น 1,931,021 บ.
และเงินรายได้จาก 21,885,561 บ. เป็น 20,528,472 บ.

แผนการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
งบประมาณแผนดิน ทั้งหมด
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.13ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(2) โครงการการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
3.1.4
สาขาวิชาสังคมศึกษา
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.5
สาขาวิชาภาษาไทย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
3.1.6(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบกลาง)
3.1.6(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค งบไดมา)
3.1.6(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนง.ราชการ)
3.1.6(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค)
3.1.7
โครงการกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร
3.1.8
โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.1.9
โครงการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.1.10 โครงการศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
3.1.11 โครงการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร
3.1.12 โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2.1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-1

3,381,671.00 บาท
-

บาท

1,628,900.00 บาท
1,425,721.00 บาท
178,370.00 บาท

148,680.00 บาท
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(100%)
3,232,991
1,628,900
128,100
50,000
50,000
28,100
120,000
50,000
50,000
20,000
114,600
55,500
30,000
29,100
116,100
116,100
73,500
53,500
20,000
74,900
461,700
48,000
47,000
150,000
150,000
15,000
30,000
70,000
30,000
1,425,721
126,300
80,000

หมายเหตุ

หมวดงบอุดหนุน
หมวดงบดําเนินงาน

หมวดงบดําเนินงาน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิทยาศาสตร
3.2.2(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบกลาง)
3.2.2(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาเชาเครื่องถายเอกสาร)
3.2.2(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
3.2.2(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค งบไดมา)
3.2.2(5) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค ภายในคณะ)
3.2.2(6) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาซอมบํารุงลิฟท)
3.2.2(7) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ําดื่ม)
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
3.3.1 โครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.3.2 โครงการบริการวิชาการที่สรางรายไดใหกับคณะ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
4.1.2 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
4.1.3 โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
รวมงบประมาณ

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
หมายเหตุ
ฟอร์มแผนเงินรายได
้ 04-1
(100%)
46,300
70,121
250,000
200,000
279,300
400,000
90,000
10,000
178,370
หมวดงบรายจายอื่น
168,370
10,000
148,680
148,680
หมวดงบอุดหนุน
40,000
48,680
60,000
3,381,671

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
2.1.1 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.13ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(3) โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
3.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(1) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(3) โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา
(2) โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
3.1.6(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนง)
3.1.6(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาดําเนินงานในคณะ)

8,331,870.00
8,331,870.00

8,331,870.00

งบรายจาย
งบลงทุน

8,749,581.83
8,665,381.83
85,400.00
70,000.00
15,400.00
80,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
76,400.00
26,400.00
20,000.00
30,000.00
77,400.00
70,000.00
7,400.00
49,000.00
20,000.00
29,000.00
643,200.00
1,390,481.83

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

584,279.00
584,279.00
584,279.00
250,000.00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584,279.00
584,279.00
584,279.00
17,331,451.83
16,997,251.83
85,400.00
70,000.00
15,400.00
80,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
76,400.00
26,400.00
20,000.00
30,000.00
77,400.00
70,000.00
7,400.00
49,000.00
20,000.00
29,000.00
8,975,070.00
1,390,481.83

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

3.1.6(2)
3.1.6(3)
3.1.6(4)
3.1.6(5)
3.1.6(6)
3.1.6(7)
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.1.17
3.1.18
3.1.19
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.23

โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาตอบแทนเสาร-อาทิตย)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ซอมบํารุงยานพาหนะ/ตอประกันฯ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสอนเกินภาระ/ตางคณะ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (สนับสนุนวิชาชีพครู)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (สนับสนุนรายวิชา GE)
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม
โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตรฯ

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนงวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

-

84,200.00

รวม

สิ่งกอสราง

191,000.00
350,000.00
100,000.00
2,400,000.00
200,000.00
100,000.00
1,087,500.00
20,000.00
300,000.00
100,000.00
110,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
200,000.00
10,000.00
600,000.00
300,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
5,000.00

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรคณะครุศาสตร (EDU Strong Life)
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาและระบบการสืบคนสารสนเทศ ฯ
โครงการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

งบรายจาย
งบลงทุน

191,000.00
350,000.00
100,000.00
2,400,000.00
200,000.00
100,000.00
1,087,500.00
20,000.00
300,000.00
100,000.00
110,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
200,000.00
10,000.00
600,000.00
300,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
5,000.00
-

-

-

-

-

84,200.00

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

3.2.1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(1) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
(2) โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิชาวิทยาศาสตร
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
3.3.1 โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.3.2 โครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโต
จากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
รวมงบประมาณ

8,331,870.00

งบรายจาย
งบลงทุน

84,200.00
44,200.00
40,000.00
8,749,581.83

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

250,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00
50,000.00
884,279.00

-

-

84,200.00
44,200.00
40,000.00
250,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
17,965,730.83

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-2

แผนการจัดสรรงบประมาณรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.13ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ
3.1.1(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาบํารุงสถานที/่ คาตอบแทน ส-อา/วัสดุงาน
บัณฑิตศึกษา/ปรับปรุงหลักสูตร ป.โท 3 สาขาๆ ละ 30,000 บ.)
3.1.2
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.1.2(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
3.1.2(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา (ดูงาน/พบ อจ./
อบรมรายเทอม)
- โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา (MOU, นําเสนองานฯลฯ)
3.1.2(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
- โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ (ไหวครู, กีฬา, ราตรีสัมพันธ)
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร (ดูงาน, ทุนวิจัยในสาขา)
3.1.3
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3.1.3(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
3.1.3(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาหลักสูตรฯ
3.1.3(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
- โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตรฯ

-

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

1,511,919.90
1,511,919.90
226,787.99
151,191.99

-

-

-

-

-

1,511,919.90
1,511,919.90
226,787.99
151,191.99

-

779,899.95
519,933.30
155,979.99

-

-

-

-

-

779,899.95
519,933.30
155,979.99

-

103,986.66

-

-

-

-

-

103,986.66

-

78,660.00
52,440.00
15,732.00

-

-

-

-

-

78,660.00
52,440.00
15,732.00

-

10,488.00

-

-

-

-

-

10,488.00

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-2

แผนการจัดสรรงบประมาณรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

3.1.4
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.1.4(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
3.1.4(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.1.4(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

275,379.98
183,586.65
55,076.00

-

-

-

-

-

275,379.98
183,586.65
55,076.00

-

36,717.33
-

-

-

-

-

-

36,717.33
-

-

1,511,919.90

-

-

-

-

-

1,511,919.90

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-3

แผนการจัดสรรงบประมาณรายไดหอพักนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.13ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1 โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาตอบแทน ส-อา/ซอมบํารุง/วัสดุ)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

182,400.00
182,400.00
182,400.00
-

-

-

-

-

-

182,400.00
182,400.00
182,400.00
-

-

182,400.00

-

-

-

-

-

182,400.00

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-3

แผนการจัดสรรงบประมาณคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับกลางป)
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.13ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือนบุคลากร)
3.1.1(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (สาธารณูปโภค)
3.1.1(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ดําเนินงาน)
3.1.1(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ครุภัณฑ)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

3,012,000.00
3,012,000.00
3,012,000.00
-

700,000.00
700,000.00
700,000.00
-

1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
-

299,600.00
299,600.00
299,600.00
-

-

-

-

5,511,600.00
5,511,600.00
3,012,000.00
1,500,000.00
700,000.00
299,600.00
-

3,012,000.00

700,000.00

1,500,000.00

299,600.00

-

-

-

5,511,600.00

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ชื่อโครงการ ........................................................................................................................................................
2. ผูร ับผิดชอบโครงการ ...........................................................................................................................................
3. ความสอดคลองของโครงการกับแผนยุทธศาสตรของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 ความสอดคลองของโครงการกับแผนยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ตรวจสอบความ
สอดคลองไดจาก
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิง่ แวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
แผนปฏิบัติราชการ 60
 ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรทีเ่ กีย่ วของ
 ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรทีด่ ี
3.2 ความสอดคลองของโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่................................................................................................
ตัวบงชี้ที่.........................................................................................................
ตรวจสอบจากเลมคูมือ
ประกันคุณภาพ
 ระดับคณะ
การศึกษา
องคประกอบที่................................................................................................
ตัวบงชี้ที่.........................................................................................................
4. หลักการและเหตุผล
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงคของโครงการ
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................

6. เปาหมาย
กิจกรรมหลัก/กลุมเปาหมาย

ดานผลผลิต
(output)
กิจกรรมหลัก
................................
..................................................................... ................................
..................................................................... ................................
กลุมเปาหมาย
................................
.....................................................................
.....................................................................

ดัชนีชี้วัด (KPI)
ดานผลลัพธ
ดานเวลา
(outcome)
(วันที่จดั โครงการ)
................................
ว/ด/ป
................................
................................
................................

ดานคาใชจาย
...................
บาท

7. พื้นที่ดําเนินการ
...............................................................................................................................................................................
8. วิธดี ําเนินการ
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60

1. บันทึกขอความขออนุมัติจัดทํา
โครงการ
2. แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน
3. ดําเนินโครงการ
4. ดําเนินโครงการ/กิจกรรม
5. สรุปผลโครงการ พรอมรายงาน
โครงการตอคณะ

9. ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  งบแผนดิน  งบบํารุงการศึกษา  งบ ป.โท  งบหอพักนักศึกษา
 งบอื่นๆ ..................................................................................................
9.1 แผนงาน  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
 พื้นฐานดานการแกไขปญหา ความยากจน ลดความเหลือ่ มล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
9.2 ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  ผูส ําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผลงานการใหบริการวิชาการ
 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9.3 หมวดงบ  บุคลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  อุดหนุน  รายจายอื่น
รหัสงบประมาณ...............................................
งบประมาณ .............................. บาท (-..................ตัวอักษร.........................-)

10. รายละเอียดงบประมาณในโครงการ
รายการ
คาตอบแทน
1. …………………………………………….
คาใชสอย
1. .......................................................
คาวัสดุ
1. .......................................................
รวม
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
เชิงปริมาณ
.......................................................
เชิงคุณภาพ
.......................................................

รายละเอียด

จํานวนเงิน (บาท)

…………………………..

…………………….

…………………………..

…………………….

…………………………..

…………………….

หมายเหตุ

หนวย

คาเปาหมาย

วิธีการประเมิน

..........

......................

.......................................

..........

......................

.......................................

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................ผูเสนอโครงการ
(...................................................)
..............................ตําแหนง)................................
ลงชื่อ.............................................................ผูเ ห็นชอบโครงการ
(...................................................)
..............................(ตําแหนง)................................
ลงชื่อ...............................................................ผูอนุมัติโครงการ
(รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกําแพง)
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายงาน/สาขาวิชา................................................ โทรศัพท 042 587181 โทรสาร 042 587182
ที่ ศธ 0589.18(……..)/...............
วันที่ .......................................................................
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการ
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ดวย.....................................................................จะดําเนินโครงการ.....................................................
.............................................................................................................................................................................
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
กําหนดการดําเนินโครงการวันที่ ................................................................................................................................
ณ ...............................................................................................................................................................................
ในการนี้ ..................................................................... จึง ขออนุมัติจัดทํา โครงการโดยเบิก จาก
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณ  งบแผนดิน  งบบํารุงการศึกษา  งบ ป.โท  งบหอพักนักศึกษา
 งบอื่นๆ...........................................................................................................
2. แผนงาน  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
 พื้นฐานดานการแกไขปญหา ความยากจน ลดความเหลือ่ มล้ํา
และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
3. ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  ผูส ําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ผลงานการใหบริการวิชาการ  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. หมวดงบ  บุคลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  อุดหนุน  รายจายอื่น
5. รหัสงบประมาณ .............................................................................................................................
6. จํานวนเงิน ........................................ บาท (..................................................................................)
รายละเอียดดังโครงการที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบความถูกตองของโครงการกอนเสนอผูบริหารอนุมัติ
................
งานแผนฯ
………......

.................
งานพัสดุ
………......

................ .................................
งานการเงิน รก.หน.สนง.คณบดี
………...... ………....................

ลงชื่อ....................................................................
(.....................................................................)
ตําแหนง.......................................................................

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ฝายแผนไดตรวจสอบงบประมาณ....................ปงบประมาณ..............
รหัส...........................................................ตามบันทึกที่เสนอดังกลาวแลว
มียอดเงินงบประมาณเหลือ ....................................................... บาท
ใชครั้งนี้ ........................................................ บาท
คงเหลือ ........................................................ บาท

ตารางรหัสงบประมาณประจําป พ.ศ.2560
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (หมวดงบอุดหนุน)
2.1.1 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดงบดําเนินงาน)
3.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(3) โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
3.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(1) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(3) โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา
(2) โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
3.1.6(1)
3.1.6(2)
3.1.6(2)
3.1.6(3)
3.1.6(4)
3.1.6(5)

โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนง)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาดําเนินงานในคณะ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาตอบแทนเสาร-อาทิตย)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ซอมบํารุงยานพาหนะ/ตอประกันฯ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสอนเกินภาระ/ตางคณะ)

3.1.6(6) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (สนับสนุนวิชาชีพครู)
3.1.6(7) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (สนับสนุนรายวิชา GE)
3.1.7 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
3.1.8 โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม
3.1.9 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560
3.1.10 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตรฯ
3.1.11 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะและมาตรฐานวิชาชีพ
3.1.12 โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนงวิชาการ
3.1.13 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
3.1.14 โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
3.1.15 โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
3.1.16 โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรคณะครุศาสตร (EDU Strong Life)
3.1.17 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
3.1.18 โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
3.1.19 โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลฯ
3.1.20 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3.1.21 โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาและระบบการสืบคนสารสนเทศ ฯ
3.1.22 โครงการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
3.1.23 โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมวดงบดําเนินงาน)
3.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(1) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
(2) โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิชาวิทยาศาสตร
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ (หมวดงบอุดหนุน)
3.3.1 โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.3.2 โครงการบริการทางวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (หมวดงบอุดหนุน)
4.1.1 โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย

งบประมาณแผนดิน
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดงบดําเนินงาน)
3.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(2) โครงการการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(3) โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
(1) โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
3.1.6(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบกลาง)
3.1.6(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค งบไดมา)
3.1.6(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนง.ราชการ)
3.1.6(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค ภายในคณะ)
3.1.7 โครงการกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร
3.1.8 โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.1.9 โครงการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
3.1.10 โครงการศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
3.1.11 โครงการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร
3.1.12 โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (หมวดงบดําเนินงาน)
3.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
3.2.2(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบกลาง)
3.2.2(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาเชาเครื่องถายเอกสาร)
3.2.2(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
3.2.2(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค งบไดมา)
3.2.2(5) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค ภายในคณะ)
3.2.2(6) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาซอมบํารุงลิฟท)
3.2.2(7) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ําดื่ม)
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ (หมวดงบรายจายอืน่ )
3.3.1 โครงการบริการทางวิชาการที่บรู ณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย
3.3.2 โครงการบริการวิชาการทีส่ รางรายไดใหกบั คณะ
แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (หมวดงบอุดหนุน)
4.1.1 โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
4.1.2 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
4.1.3 โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป

งบประมาณ ป.โท
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดงบดําเนินงาน)
3.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ
3.1.1(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาบํารุงสถานที/่ คาตอบแทน ส-อา/วัสดุงานบัณฑิตศึกษา/ปรับปรุง
หลักสูตร ป.โท 3 สาขาๆ ละ 30,000 บ.)
3.1.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา (ดูงาน/พบ อจ./อบรมรายเทอม)
- โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา (MOU, นําเสนองานฯลฯ)
(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร (ดูงาน, ทุนวิจัยในสาขา)
- โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ (ไหวครู, กีฬา, ราตรีสัมพันธ)
3.1.3 สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาหลักสูตรฯ
(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
- โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษา
สาขาหลักสูตรฯ
3.1.4 สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)

ปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1.1 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
1.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ
1.4 กิจกรรมเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ
1.5 กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพครู
1.6 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชั้นเรียน
1.7 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในสถานศึกษา
1.8 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
1.9 กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูเบื้องตน
1.10 กิจกรรมพบครูตนแบบ และพัฒนาจิตวิญญาณความเปนครู
1.11 ทําสมุดบันทึก/ติดตอคุรุสภา
1.12 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
1.13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
1.14 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1.15 กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง
1.16 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56
1.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 (สังเกตการ
สอน) (รหัส 57)
1.18 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ และ
มาตรฐานวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานวิชาการและหลักสูตร

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60


































































































ลําดับ

3

4

5

6
7

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2.1 การปรับปรุงหลักสูตร ค.ม. (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, หลักสูตรฯ,
วิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา) และหลักสูตร ค.บ. (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย,
วิทยาศาสตร, อังกฤษ, ภาษาไทย)

งานวิชาการและหลักสูตร

























2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม ค.บ.5 ป (สาขาวิชาดนตรี, พลศึกษา)
2.3 การบริหารจัดการงานวิชาการ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจําปการศึกษา 2559
3.1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
3.2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพโรงเรียน
4.3 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
4.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของ
การทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู

งานวิชาการและหลักสูตร
งานวิชาการและหลักสูตร
งานประกันคุณภาพการศึกษา







































โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
7.1 กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
7.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
9 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
11.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60




























สาขาวิชาหลักสูตรฯ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
























































































ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

11.2 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
11.3 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา
11.4 กิจกรรมคลินิคเสริมความสุขนักศึกษาคอมพิวเตอร (เตรียมความ
พรอมนักศึกษาใหม สํารวจความพึงพอใจ และการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
13 โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
14.1 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
14.2 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการเรียน
14.3 กิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถอาจารยประจําหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
15 โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558
16 โครงการศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
16.1 กิจกรรมสัมมนาคายครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือ
16.2 กิจกรรมคายครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือ
16.3 กิจกรรมสัมพันธคายครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือ
16.4 กิจกรรมศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
17 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
18 โครงการกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร
18.1 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ Freshsy night คณะครุศาสตร
18.2 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ Freshsy night มหาวิทยาลัย
นครพนม
18.3 กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร
18.4 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม
19 โครงการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร
19.1 กิจกรรมวันพอ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ดร.อาริยา สุริยนต
ดร.อาริยา สุริยนต
ดร.อาริยา สุริยนต
ดร.อาริยา สุริยนต
งานทะเบียนและประมวลผล
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60
























































































































































ลําดับ

20

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

19.2 กิจกรรมวันแม
งานกิจการนักศึกษา
19.3 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
งานกิจการนักศึกษา
19.4 กิจกรรมไหวครู
งานกิจการนักศึกษา
19.5 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษา
19.6 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
งานกิจการนักศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร
งานวิจัย
20.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากรคณะครุศาสตร
งานวิจัย
20.2 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
งานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
20.3 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
คณะครุศาสตร
นานาชาติ
20.4 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
งานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยฯ
โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
23.1 กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
23.2 กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
23.3 กิจกรรมพัฒนาผลงานสูการตีพิมพตามเกณฑระดับคุณภาพทางวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการ
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
จัดการเรียนรู
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60













































































































































































































































ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

31 โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
32 โครงการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
33 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
34 โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาและระบบการสืบคนสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2560
34.1 กิจกรรมการอบรมระบบบริการการศึกษาแกนักศึกษา คณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
34.2 กิจกรรมอบรมระบบการสืบคนสารสนเทศ แกอาจารยและบุคลากร
ประจําปการศึกษา 2560
35 โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการงานทะเบียนและประมวลผล
คณะครุศาสตร
35.1 กิจกรรมสํารวจภาวะการงานทําของบัณฑิต
35.2 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
36 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
37 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
37.1 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP)
37.2 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
37.3 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
37.4 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน
37.5 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัย
37.6 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
37.7 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
37.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
นครพนมและใกลเคียง
37.9 กิจกรรมคายภาษาไทย

ผูรับผิดชอบ
งานบุคลากร
งานประกัน/KM
งานบุคลากร

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60















งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล









งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานคณบดี







งานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
























































สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
สาขาวิชาวิจัยฯ















สาขาวิชาภาษาไทย
























ลําดับ

38
39
40
41

42
43

44
45
46
47

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

37.10 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (งานบริการวิชาการ)
37.11 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได
โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา
โครงการการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
41.1 กิจกรรม Com Care
41.2 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูคอมพิวเตอรศึกษาสัมพันธ และ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
43.1 กิจกรรมวันเขาพรรษา
43.2 กิจกรรมวันออกพรรษา
43.3 กิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
47.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยคณะครุศาสตร
47.2 กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร คณะครุศาสตร
47.3 กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
47.4 กิจกรรมกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
47.5 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ครบรอบ 1 ป

ฝายบริการวิชาการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

ฝายบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร









































































































งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
สํานักงานคณบดี





ดร.อาริยา สุริยนต
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ












ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

48 โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ
49 โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
49.1 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน
49.2 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
50 โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
51 โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรคณะครุศาสตร (EDU Strong
Life)
52 โครงการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
53 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560
53.1 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงจังหวัดสนุก (สกลนคร/นครพนม/
มุกดาหาร) ประจําปการศึกษา 2560

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60

สาขาวิชาการบริหารฯ

งานการเงิน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานคณบดี
สํานักงานคณบดี
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนและประมวลผล

































































53.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 1) ประจําป
การศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล

53.3 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบ Admission ประจําปการศึกษา 2560
53.4 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) ประจําป
การศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล





54 โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
55 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
55.1 กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพครู
55.2 กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา และศึกษาการมีงานทําของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
55.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณสาขาวิชาคอมพิวเตอร
56 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร






















































ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

57 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
58 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
59 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สํานักงานคณบดี

ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ต.ค.-59 พ.ย.-59 ธ.ค.-59 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 พ.ค.-60 มิ.ย.-60 ก.ค.-60 ส.ค.-60 ก.ย.-60





รวมโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 59 โครงการ




































