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คํานํา 
 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2563)                        
ขึ้นเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพ่ือใหคณะมีแผนไวใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะใหเปนไป
ตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือกันของบุคลากรในคณะ รวมกันวิเคราะห
สภาพการณทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงานของคณะ กําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ 
เปาประสงค และตัวชี้วัดของคณะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับสถาบัน โดยไดมีการพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ                
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) และกรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาวิเคราะหและใชเปนแนวทางใน
การกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีการปรับแผนจาก “แผนกลยุทธ” เปน “แผนยุทธศาสตร” ดังนั้น
เพ่ือใหแผนของคณะมีความสอดคลองกับแผนในระดบัมหาวิทยาลัยนครพนม คณะจึงไดมีการปรับปรุงจาก 
“แผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2560-2564)” เปน “แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564)”               
 คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร จนแลวเสร็จ            
โดยแผนที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรในคณะฉบับน้ี จะเปนแนวทางสําคัญในการกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงาน เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของ
คณะที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นําสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง” 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สิงหาคม 2561 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผูบรหิาร 
 
บทที ่1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ    ...............................................................................     1 
 
บทที ่2 ขอมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร     ..........................................................................................     3 
 
บทที ่3 รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร     ..........................................................................................     5 
  - หลกัสตูรที่เปดสอน และแผนเสนอขอเปดหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
  - ความสอดคลองกับแผนกลยุทธระดับสถาบัน 
  - แผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด และโครงการหลัก     
 
บทที ่4 การนํากลยุทธสูการปฏบิตัิ     ..................................................................................................    13 
 
ภาคผนวก     .......................................................................................................................................    19 
 - เปรียบเทยีบขอมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 - การมีสวนรวมของบคุลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)  
    และจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

  แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564) จัดทําขึ้นมา
เพ่ือเปนกรอบในการบริหารงานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการวิเคราะหสภาพการณ
ทั้งปจจัยภายในและภายนอก นํามาสูการกําหนดกลยุทธเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคณะใหเปนไปตาม
วิสัยทัศนที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นําสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง” ภายในแผน
ยุทธศาสตร ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร 14 เปาประสงค 19 กลยุทธ 19 ตัวชี้วัด 15 โครงการหลัก 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่คณะรวมกันกําหนดเปนทิศทางในการดําเนินงาน มีดังน้ี 
  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัตลกัษณของคณะ 
  เปาประสงค 
   1. มีหลักสตูรที่ไดมาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
   2. พัฒนานักศึกษาดานวิชาการและการปฏบิตัิใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
   3. สรางความผูกพันของนักศกึษาปจจุบันและศษิยเกาเพ่ือพฒันาคณะและสรางความ
ภาคภูมิใจในความเปนครุศาสตร  
  กลยุทธ 
   1.1 พัฒนาหลกัสตูรใหไดมาตรฐานในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
   1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศกึษาไปศกึษาดงูาน และฝกประสบการณในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือใหไดเรียนรูจากแหลงปฏิบตัิงานจริงและมีคณุลักษณะตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งในหรือตางประเทศ  
   1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชงิรุก (Active Learning) ทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
   1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศกึษาเขารวมกิจกรรมทั้งดานวิชาการ บริการวิชาการ ทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณของคณะ 
   1.5 สรางเครือขายศิษยเกา เพือ่นําไปสูการพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร 
 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพดานวิชาการ วจิัยหรอืนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
  เปาประสงค 
   1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสําหรับการทําวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรูผลติเอกสาร ใหกับคณาจารยในคณะ 
   2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
   3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอยางตอเน่ือง 
  กลยุทธ 
   2.1 แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณใหกับคณาจารยสําหรับ
การวิจัยทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรู 
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   2.2 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบคุลากร ใหมกีารผลติเอกสาร หนงัสอื 
ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวชิาการ และการนําเสนอผลงานทัง้ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
   2.3 สรางบรรยากาศดานวชิาการ เชน การปาฐกถาของบคุคลสําคัญ จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาต ิเพ่ือใหบคุลากรมีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
   2.4  ผลกัดันใหมีวารสารครุศาสตร เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหมใหกับคณะ 
   2.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบคุลากรในคณะทุกระดับไดรับการพัฒนาตนเองตามสายงาน 
 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การบรกิารวชิาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
  เปาประสงค 
   1. มีชุมชน สถานศกึษา สังคม ที่ไดรับการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง  
   2. มีการพัฒนาองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การปรับปรุงรายวิชา/หลักสตูร การเขยีนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพรความรูสูสังคม 
   3. มีความรวมมือทางดานการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลีย่นดานวชิาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
   4. มีการบริการวิชาการที่สรางรายไดแกคณะ 
  กลยุทธ 
   3.1 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชมุชน สถานศึกษา สงัคม อยางตอเนื่อง 
   3.2 สงเสริมใหมีการนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการแกชมุชน กลับมาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลกัสตูร การเขยีนหนังสือ ตํารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร
ความรูสูสงัคม 
   3.3 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการ หรือการแลกเปลีย่นดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
   3.4 สงเสริมใหบคุลากรในคณะจัดทําหลักสตูรระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการแกชุมชน สังคม 
และสรางรายไดใหกับคณะ 
 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
  เปาประสงค 
   มีการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภมิูปญญาทองถิ่นเพ่ือการบูรณา
การการอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภมูิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
  กลยุทธ 
   4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่นใน
ชุมชน สังคม และประเทศกลุมอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคการใหมีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
  เปาประสงค 
   1. มีการบริหารจัดการองคการที่มคีุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
   2. มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ และความสมัพันธที่ดีระหวางบคุลากรในคณะ 
   3. มีโครงสรางพ้ืนฐานทีด่ ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และสงเสริมภาพลักษณทีด่ขีององคการ 
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  กลยุทธ 
   5.1 พัฒนาการจัดทําแผนของคณะใหมคีุณภาพ สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการไดอยาง
เปนรูปธรรม 
   5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลีย่นเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏบิตัิงานของบคุลากรในคณะ 
   5.3 สงเสริมใหบคุลากรภายในคณะไดมีกิจกรรมรวมกัน เพือ่เชือ่มความสมัพันธทีด่ใีนองคการ 
   5.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอมทีเ่อื้อตอการเรียนรูและการ
ปฏบิตัิงาน 
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บทที่ 1 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ   
 
1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ 

ปจจยัภายใน 
จุดแข็ง 
1.  หลักสูตรของคณะเปนที่ตองการของผูเรียนในระดับปริญญาตรี 
2.  มเีครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกท่ีเขมแข็งและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

จุดออน 
1.  อัตราสวนจํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษาทุกหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ 
2.  ส่ือ อุปกรณ และครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมเพียงพอตอการจัดการ
เรียนการสอน 
3.  คุณภาพทางวิชาการของอาจารยตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน 
4.  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะยังไมมีประสิทธภิาพ 

ปจจยัภายนอก 
โอกาส 
1.  ประชากรมีคานิยมในการเขาศึกษาตอดานวิชาชีพครู 
2.  รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนนุครูและบุคลากรทางการศึกษาใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
3.  นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลสงผลตอการเขาถึงแหลงทุนภายนอกของคณะ 
4.  นโยบายการใหทนุกูยืมทางการศึกษาของรัฐบาล 

อุปสรรค 
1.  นโยบายในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพมีการเปล่ียนแปลงบอย 
2.  ระบบขนสงมวลชนยังไมอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาในการเดินทาง 
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สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการ 
  จากผลการวิเคราะห SWOT ในการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564)             
ฉบับทบทวนปงบประมาณ พ.ศ.2562 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จากการมีสวนรวมของผูบริหาร 
คณาจารย และเจาหนาที่ ในคณะครุศาสตร ผลการวิเคราะห คือ สถานการณแบบ WO (จุดออนและ
โอกาส) ซ่ึงคณะตองทําแผนกลยุทธเชิงวิเคราะหและแกไข โดยวิเคราะหเพ่ือนําโอกาสที่จะนําแนวคิด
หรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่คณะมีอยูใหหมดไป 
 

การวิเคราะหตําแหนงทางยทุธศาสตร 

จุดยทุธศาสตร น้ําหนักคะแนน 
โอกาส (O) 3.50 
จุดแขง็ (S) 1.09 

อุปสรรค (T) 0.96 
จุดออน (W) 2.87 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

บทที่ 2 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร 
 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 เม่ือวันที่  13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหแยกออกจาก              
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร เปนสวนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เร่ือง จัดตั้งคณะ     
ครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550           
และขอ 3  แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสภาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะ เปนคณะหน่ึง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น 
 
ปรัชญา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นําสังคม 
  
วิสัยทัศน คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นําสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง  
 
พันธกิจ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนเปนครูมืออาชีพ รอบรูภาษา เทาทัน
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม 
 2. วิจัย พัฒนาองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 3. บริการวิชาการแกสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น ในประเทศ          
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง 
 4. สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการบูรณาการ         
การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
 5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
  
เปาประสงค คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 1. บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีความเปนครูมืออาชีพ รอบรูภาษา เทาทันเทคโนโลยี       
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม 
 2. มีองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได 
 3. มีบริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น ในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลางได 
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 4. มีการสงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการบูรณาการ            
การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
 5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  
  
คานิยมหลักของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 Excellence  : ความเปนเลศิ 
 Dignity     : ความสงางาม 
 Unity    :  ความเปนหน่ึงเดียว 
 
อัตลักษณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 เปนครูมืออาชีพ รอบรูภาษา เทาทันเทคโนโลยี 
 
เอกลักษณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 สรางสรรคสังคม 
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บทที่ 3 
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร 
 

3.1  หลกัสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปจจบุัน 
 3.1.1  หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  
  3.1.1.1  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
  3.1.1.2  สาขาวิชาหลักสตูรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 
  3.1.1.3  สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 3.1.2  หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.)        
  3.1.2.1  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยั 
  3.1.2.2  สาขาวิชาสงัคมศึกษา 
  3.1.2.3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
  3.1.2.4  สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
  3.1.2.5  สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
   3.1.2.6  สาขาวิชาภาษาไทย 
   3.1.2.7  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 
3.2  แผนเสนอขอเปดหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

หลักสูตรที่ขอเปดใหม 
ปงบประมาณที่เปด/จํานวนที่เปดรับ 

2561 2562 2563 2564 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)     

   1.1 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  60 60 60 60 
   1.2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา  - 60 60 60 
   1.3 สาขาวิชาประถมศึกษา - 60 60 60 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)      
   2.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 30 30 30 
3. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)     

   3.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา - 20 20 20 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)     
   4.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน - 20 20 20 

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู - 180 180 180 
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3.3 ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนยุทธศาสตรคณะกับแผนยุทธศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร  การวิเคราะหความสอดคลอง 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ยุทธศาสตร กลยุทธ สอดคลอง ไมสอดคลอง 

1.  เปนศูนยกลางการจัด
การศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
 

1.1  ปรับปรุงหรือเปดหลักสูตรท่ีสอดคลอง โดดเดนและ
เปนท่ียอมรับตอการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม
ของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
1.2  สงเสริมทักษะวชิาชีพแกนักศึกษาสูความเปนเลิศตาม
มาตรฐานวิชาชีพและกรอบมาตรฐาน และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 
1.3  จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
1.4  การสรางความสัมพันธท่ีดีกับศิษยเกา 

1. การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพ่ือใหได
บัณฑิตตามอัตลักษณ
ของคณะ 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหไดเรียนรูจากแหลงปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท้ังในหรือตางประเทศ 
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังดานวิชาการ บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของคณะ 
1.5 สรางเครือขายศิษยเกา เพ่ือนําไปสูการพัฒนานักศึกษาและคณะ 
ครุศาสตร 

  

2. สรางงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนสู
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม 
และประเทศไทย 4.0  

2.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม  
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย 

2.  การเ พ่ิมศักยภาพ
ดานวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเ พ่ือ พัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.1 แสวงหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรู 
2.2 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร ใหมีการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 สรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ  
จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือใหบุคลากรมีเวทีสําหรับ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 
2.4  ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสรางนักวิจัย 
รุนใหมใหกับคณะ 
2.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในคณะทุกระดับไดรับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

  

3.  การใหบริการทาง
วิชาการเพ่ือสรางความ
เขมแขง็ใหกับชุมชน 
พหุวัฒนธรรม 
 

3.1  สงเสริมและจัดบริการวิชาการตามความตองการของ
ชุมชน พหุวัฒนธรรม ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง 
3.2  จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะดาน  เชน  
เปดศูนยฝกวิชาชีพ  ศูนยทดสอบ 

3.  การบริการวิชาการ
เ พ่ือการพัฒนาชุมชน
และสังคม 

3.1 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน สถานศึกษา สังคม อยางตอเน่ือง 
3.2 สงเสริมใหมีการนําองคความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการแกชุมชน  
กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร  
การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อนวัตกรรมเพ่ือเผยแพรความรูสูสังคม 
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มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร  การวิเคราะหความสอดคลอง 
ยุทธศาสตร กลยุทธ ยุทธศาสตร กลยุทธ สอดคลอง ไมสอดคลอง 

3.3 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
3.4 สงเสริมใหบุคลากรในคณะจัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการแก
ชุมชน สังคมและสรางรายไดใหกับคณะ 

4.  บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

4.1 พัฒนากลยทุธทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  (แผนกล
ยุทธดานการเงิน) 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารท่ี
ครอบคลุมทุกพันธกิจท่ีถูกตอง รวดเร็ว  และทันสมัย 
 

5.  การพัฒนาองคการ
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.1 พัฒนาการจัดทําแผนของคณะใหมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการ
บริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะไดมีกิจกรรมรวมกัน เพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธท่ีดีในองคการ 
5.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และการปฏิบัติงาน 

  

5. เพ่ิมศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกประเภทและทุกระดับ 
 

5.1 วางแผนและบริหารอัตรากําลังและสรางแรงจูงใจให
เหมาะสมกับพันธกิจ 
5.2 เสริมสรางสมรรถนะและทักษะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 
5.3  สรางความกาวหนาตามสายงาน 

2. การเพ่ิมศักยภาพ
ดานวิชาการ วิจัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

2.2 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร ใหมีการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในคณะทุกระดับไดรับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

  

6. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร  ประชาสัมพันธ 
และสรางภาพลักษณ   
ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

6.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอ้ืออํานวยตอการเรียนรู 
6.2  พัฒนาการสื่อสารภายในเพ่ือสรางภาพลักษณของ
องคกร 
6.3  การสื่อสารภายนอกองคกร 

5.  การพัฒนาองคการ
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.3 ส ง เสริมใหบุคลากรภายในคณะได มี กิจกรรมรวมกัน เ พ่ือเชื่อม
ความสัมพันธท่ีดีในองคการ 
5.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และการปฏิบัติงาน 

  

7. พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางกายภาพ 
และสิ่งแวดลอม 

7.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
ท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน 

5.  การพัฒนาองคการ
ใ ห มี คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

5.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
และการปฏิบัติงาน 
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วิสัยทัศน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม นําสังคมท้ังในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง 

มิติ 1 
ประสิทธิผล

ตามกลยุทธ 

มิติ 2 
คุณภาพการ

ใหบริการ 

มิติ 3 
ประสิทธิ 
ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

มิติ 4 
พัฒนา

องคกร 

บัณฑิตมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความ

ตองการของสังคม 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สรางองคกรแหงการเรียนรู และสงเสริม
การทํางานแบบมีสวนรวม 
- พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการ 

มีแหลงสรางและพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย ท่ีนําไปสู

การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

คณะเปนแหลงรวบรวมผลงาน
ดานการวิจัยทางการศกึษา 
และนวัตกรรมทางการศกึษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
อาจารยใหมีความรูดานการวิจัย 

และการสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- พัฒนาการจัดการความรู 
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการ 

มีการสงเสริมและสรางเครือขายการ
ใหบริการวิชาการในชุมชน สังคม 

และประเทศในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

สังคมและชุมชน รวมท้ังประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง มีความพึง
พอใจตอการบริการวิชาการของ

คณะ 

พัฒนาระบบการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชน สังคม 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือนําความรูไป
บริการแกชุมชน 
- พัฒนาการจัดการความรูดานการ
บริการวิชาการ 

มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสราง 

อัตลักษณแกนักศึกษา 

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ 

คณะไดรับการยอมรับจากชุมชน และ
สังคมในการมีสวนรวมทํากิจกรรม
สงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการสงเสริมกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และการมี

สวนรวมกับชุมชน 

พัฒนาระบบการสงเสริมกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมี
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการบริหารจัดการองคกร 

- พัฒนาระบบการส่ือสาร
องคกร 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานการเงิน ใหมี
ประสิทธิภาพ  

คณะมีบุคลากรท่ีไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน  

และสังคม   

แผนทีย่ทุธศาสตร (Strategy Map) 
คณะครุศาสตร 
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3.4 แผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตวัชีว้ัด และโครงการหลัก 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะ 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 
1. มีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน
และคุณภาพ ตอบสนองตอ
ความตองการของสังคม 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

1. โครงการประกันคุณภาพ
ภายใน คณะครุศาสตร 
2. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ และความ
ตองการของสังคม 
 

2. พัฒนานักศึกษาดาน
วิชาการและการปฏิบัติใหมี
คุณภาพตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน  
 
 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝก
ประสบการณในหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อใหไดเรียนรูจาก
แหลงปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงานท้ังในหรือ
ตางประเทศ 
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (Active Learning) ท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ังดาน
วิชาการ บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของคณะ 
 

1.2.1 รอยละของนักศึกษาท่ีผาน
การฝกประสบการณกับสถาน
ประกอบการท้ังภาครัฐหรือเอกชน 
ท้ังในหรือตางประเทศกอนสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
1.3.1 จํานวนรายวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) 
1.4.1 รอยละของนักศึกษาท่ีผาน
การเขารวมกิจกรรมดานวิชาการ
หรือบริการวิชาการหรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 
  - กิจกรรมฝกสบการณใน
สถานศึกษากอนจบการศึกษา  
  - กิจกรรมการศึกษาดูงาน
ของนักศึกษา 
  - กิจกรรมสงเสริมการฝก
ทักษะการเปนครูมืออาชีพ 
  - กิจกรรมบริการวชิาการท่ี
นักศึกษามีสวนรวม 
  - กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  - กิจกรรมท่ีสงเสริมใหศิษย
เกาเขารวมทํากิจกรรมภายใน
คณะ 
 
 
 
 

3. สรางความผูกพันของ
นักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกาเพื่อพัฒนาคณะและ
สรางความภาคภูมิใจใน
ความเปนครุศาสตร  
 

1.5 สรางเครือขายศิษยเกา  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนานักศึกษา 
และคณะครุศาสตร 

1.5.1 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
ท่ีสงเสริมใหศิษยเกาเขารวมทํา
กิจกรรมภายในคณะ 

3 เปาประสงค 5 กลยุทธ 5 ตัวชี้วัด 3 โครงการหลัก 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเพ่ิมศักยภาพดานวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

1. มีงบประมาณสนับสนุน
ท้ังภายในและภายนอก
สําหรับการทําวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทางดานการ
เรียนการสอนและสรางองค
ความรูผลิตเอกสาร ใหกับ
คณาจารยในคณะ  
 

2.1 แสวงหาแหลงทุนท้ังภายใน
และภายนอก และจัดสรร
งบประมาณใหกับคณาจารยสําหรับ
การวิจัยทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู 

2.1.1 จํานวนเงินทุนวิจัยท้ังภายใน
และภายนอกท่ีจัดสรรใหกับ
คณาจารยในคณะ 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยสําหรับ
บุคลากร 
  - กิจกรรมสนับสนุนทุนการ
ทําวิจัยและผลงานทางวิชาการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ 

2. มีงานวิจัย หรือผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ
ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร 
ใหมีการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา 
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการนําเสนอผลงาน 
ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.3 สรางบรรยากาศดานวิชาการ 
เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อใหบุคลากรมีเวที
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
2.4  ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร  
เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและสราง
นักวิจัยรุนใหมใหกับคณะ 
 

2.2.1 รอยละของผลงานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
2.3.1 จํานวนคร้ังการจัดปาฐกถา
ของบุคคลสําคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
2.4.1 วารสารครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

2. โครงการสงเสริมการเขยีน
ตําราและตีพิมพผลงานวิจัย   
  - กิจกรรมสนับสนุนทุนการ
ผลิตหนังสือ/ตํารา สําหรับ
บุคลากรสายวิชาการ 

 
3. โครงการประชุมวิชาการ
เพื่อสงเสริมการเผยแพร
งานวิจัยระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
- กิจกรรมวารสารครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
- การประชุมกองบรรณาธิการ
วารสารครุศาสตร 

3. บุคลากรภายในคณะทุก
ระดับ ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะอยาง
ตอเนื่อง 

2.5 สนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรในคณะทุกระดับไดรับการ
พัฒนาตนเองตามสายงาน 

2.5.1 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาตนเองตามสายงาน 
2.5.2 รอยละการเพิ่มขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีมีตําแหนง
ทางวิชาการ 
 

4. โครงการเสริมสรางสมรรถนะ
และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรภายในคณะครุศาสตร 

3 เปาประสงค 5 กลยุทธ 6 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม  
ท่ีไดรับการบริการวิชาการอยาง
ตอเนื่อง  
 
2. มีการพัฒนาองคความรูท่ีได
จากการบริการวิชาการมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การ
ปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การ
เขียนหนังสือ ตํารา และสื่อ
เผยแพรความรูสูสังคม 

3.1 สงเสริมการจัดบริการวิชาการ
แกชุมชน สถานศึกษา สังคม  
อยางตอเนื่อง 
 
3.2 สงเสริมใหมีการนําองคความรูท่ี
ไดจากการบริการวิชาการแกชุมชน 
กลับมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อ
นวัตกรรมเพ่ือเผยแพรความรูสูสังคม 

3.1.1 จํานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการแกชุมชน สถานศึกษา 
และสังคม 
 
3.2.1 จํานวนกิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 
 
 

1. โครงการบริการวิชาการ 
ตอสังคมและชุมชน 

3. มีความรวมมือทางดาน 
การบริการวิชาการ ตลอดท้ังการ
แลกเปลี่ยนดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

3.3 สงเสริมความรวมมือดาน
บริการวิชาการ หรือการ
แลกเปล่ียนดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

3.3.1 จํานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนดานบริการวิชาการ  
ดานวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
กับหนวยงานทางการศึกษาท้ัง
ในประเทศหรือตางประเทศ 

2. โครงการบริการวิชาการเพื่อ
สรางเครือขายระดับอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงตอนกลาง 
3. โครงการบริการวิชาการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

4. มีการบริการวิชาการท่ีสราง
รายไดแกคณะ 
 

3.4 สงเสริมใหบุคลากรในคณะ
จัดทําหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคมและสราง
รายไดใหกับคณะ 

3.4.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการท่ีสราง
รายได 
 

4. โครงการบริการทางวิชาการ
หรืองานวิจัยท่ีสรางรายได 

4 เปาประสงค 4 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 
มีการทํานุบํารุงศาสนา 
เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการบูรณาการ
การอยูรวมกันในประเทศ
กลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ตอนกลาง 

4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา 
เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน สังคม 
และประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้า
โขงตอนกลาง 

4.1.1 จํานวนกิจกรรมทํานุบํารุง
ศาสนาการเผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตอ
ชุมชน สังคม 
 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 
    - กิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศาสนา เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม 

1 เปาประสงค 1 กลยุทธ 1 ตัวชี้วัด 1 โครงการ 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคการใหมีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

1. มีการบริหารจัดการ
องคการท่ีมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

5.1 พัฒนาการจัดทําแผนของคณะ
ใหมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใน
การบริหารจัดการไดอยางเปน
รูปธรรม 
 

5.1.1 รอยละความสําเร็จตามแผน
ดําเนินงาน 

1. โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรและจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

2. มีการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูขององคการ และ
ความสัมพันธท่ีดีระหวาง
บุคลากรในคณะ 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในคณะ 
 
5.3 สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะ
ไดมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธท่ีดีในองคการ 
 

5.2.1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน 
 
 
5.3.1 จํานวนกิจกรรมท่ีมุงเนนการ
สรางสัมพันธท่ีดีของบุคลากรใน
คณะ 

2. โครงการจัดการความรู 
คณะครุศาสตร 
 
 
 
3. โครงการพัฒนาระบบการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธและ
สรางภาพลักษณ  ท้ังภายใน
และภายนอกคณะ 
 

3. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี 
เอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
และสงเสริมภาพลักษณท่ีดี
ขององคการ 
 

5.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอ
การเรียนรูและการปฏิบัติงาน 

5.4.1 คาเฉล่ียความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาท่ีมีตอ
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

4. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาอาคารสถานท่ี ภูมิทัศน 
และระบบสาธารณูปโภค 
ภายในคณะ 

3 เปาประสงค 4 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด 4 โครงการ 

 
 

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร 14 เปาประสงค 19 กลยทุธ 19 ตวัชี้วัด   
15  โครงการหลักในการขับเคลื่อน 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

บทที่ 4 
 

การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
 
4.1 การนําแผนยุทธศาสตร 5 ป ไปสูการปฏิบัติ  
 4.1.1 มีการกําหนดรายละเอียดโครงการ ความสอดคลองกับเปาประสงค  ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  
งบประมาณ รวมทั้งผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน และนําเขาบรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ 
 4.1.2 ประชุมถายทอดแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
ชี้แจงเกณฑตัวชี้วัดแผน และรูปแบบการเก็บขอมูลรวมถึงรูปแบบการประเมินผลตัวชี้วัด ใหแกบุคลากรใน
คณะรับทราบ 
 4.1.3 จัดทําสื่อหรือบันทึกขอความการถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดความเขาใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 4.1.4 มีการกํากับ ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผน อยางนอยปละ 1 คร้ัง           
เพ่ือทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ เปาประสงค และโครงการตางๆ ใหสอดคลองกับสภาพการณที่เกิดขึ้นและ               
ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตอมหาวิทยาลัยทุกปงบประมาณ 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

4.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย ของแผนยุทธศาสตร 
 
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  
     เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะ 
 เปาประสงค 
  1. มีหลักสตูรที่ไดมาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
  2. พัฒนานักศึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  
  3. สรางความผูกพันของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาเพ่ือพัฒนาคณะและสรางความภาคภูมิใจ
ในความเปนครุศาสตร  
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหได 
มาตรฐานในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1.1.1 ผลการประเมิน
คุณภาพระดบัหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

1.2 สงเสริมและสนับสนุน
ใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน 
และฝกประสบการณใน
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในหรือ
ตางประเทศ เพื่อใหได
เรียนรูจากแหลงปฏิบัติงาน
จริงและมีคุณลักษณะตรง
กับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

1.2.1 รอยละของ
นักศึกษาที่ผานการฝก
ประสบการณกับสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งในหรือ
ตางประเทศกอนสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

รอยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

1.3 จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active 
Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสทิธิภาพ 

1.3.1 จํานวนรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active Learning) 

รายวิชา 6 7 8 9 10 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

1.4 สงเสริมและสนับสนุน
ใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ทั้งดานวิชาการ บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามอัตลักษณของ
คณะ 

1.4.1 รอยละของ
นักศึกษาที่ผานการเขา
รวมกิจกรรมดานวิชาการ
หรือบริการวิชาการหรือ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 100 100 100 100 100 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

1.5 สรางเครือขายศิษยเกา  
เพื่อนําไปสูการพัฒนา
นักศึกษาและคณะครุ
ศาสตร 

1.5.1 จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการที่สงเสริมใหศิษย
เกาเขารวมทํากิจกรรม
ภายในคณะ 

กิจกรรม 2 2 2 2 2 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

5 กลยุทธ 5 ตัวช้ีวัด        
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพดานวิชาการ วจิัยหรอืนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เปาประสงค 
  1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสําหรับการทําวิจัยหรือผลงานวิชาการทางดาน
การเรียนการสอนและสรางองคความรูผลติเอกสาร ใหกับคณาจารยในคณะ  
  2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มคีุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอยางตอเน่ือง 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 แสวงหาแหลงทุนทั้ง
ภายในและภายนอก และ
จัดสรรงบประมาณใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู 

2.1.1 จํานวนเงินทุนวิจัย 
ทั้งภายในและภายนอก 
ที่จัดสรรใหกับคณาจารย 
ในคณะ 

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
ทรพัยากรดานตาง ๆ  
แกบุคลากร ใหมีการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา  
สื่อการสอน บทความวิจัย 
บทความวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานทั้งใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 

2.2.1 รอยละของ
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ไดรบัการ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
 

รอยละ 10 10 20 20 20 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

2.3 สรางบรรยากาศดาน
วิชาการ เชน การปาฐกถา
ของบุคคลสําคัญ จัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อใหบุคลากร 
มีเวทีสําหรับเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ 

2.3.1 จํานวนครั้งการจัด
ปาฐกถาของบุคคลสําคัญ 
หรือการจัดประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

ครั้ง/ป 1 1 1 1 1 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 
3. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

2.4  ผลักดันใหมีวารสาร 
ครุศาสตร เพื่อสนับสนุน
การวิจัยและสรางนักวิจัย 
รุนใหมใหกับคณะ 

2.4.1 วารสารครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ฉบบั 1 1 1 1 1 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

2.5 สนับสนุนและสงเสริม
ใหบุคลากรในคณะทุก
ระดบัไดรบัการพัฒนา
ตนเองตามสายงาน 

2.5.1 รอยละของบุคลากร 
ที่ไดรบัการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

รอยละ 80 80 80 80 80 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

2.5.2 รอยละการเพิ่มข้ึน
ของบุคลากรสายวิชาการที่
มีตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 10 10 15 20 20 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

5 กลยุทธ 6 ตัวช้ีวัด        
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตรที่ 3 การบรกิารวชิาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เปาประสงค 
  1. มชีุมชน สถานศกึษา สังคม ที่ไดรับการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง  
  2. มีการพฒันาองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาพฒันารูปแบบการเรียนการสอน  
การปรับปรุงรายวิชา/หลักสตูร การเขยีนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพรความรูสูสังคม 
  3. มคีวามรวมมือทางดานการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลีย่นดานวชิาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
  4. มีการบริการวิชาการที่สรางรายไดแกคณะ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สงเสริมการจัดบริการ
วิชาการแกชุมชน 
สถานศึกษา สังคม  
อยางตอเนื่อง 
 

3.1.1 จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการแก
ชุมชน สถานศึกษา 
และสังคม 
 

กิจกรรม 7 7 7 7 7 1. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

3.2 สงเสริมใหมีการนํา
องคความรูที่ไดจากการ
บริการวิชาการแกชุมชน 
กลับมาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน การ
ปรบัปรุงรายวิชา/หลักสูตร 
การเขียนหนังสือ ตํารา 
และส่ือนวัตกรรมเพื่อ
เผยแพรความรูสูสังคม 
 

3.2.1 จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการที่
บูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
 

กิจกรรม 2 3 4 5 6 1. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

3.3 สงเสริมความรวมมือ
ดานบริการวิชาการ หรือ
การแลกเปล่ียนดาน
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับ
หนวยงานทางการศึกษา
ทั้งในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

3.3.1 จํานวนกิจกรรม
แลกเปล่ียนดาน
บริการวิชาการ  
ดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
กับหนวยงานทางการ
ศึกษาทั้งในประเทศ
หรือตางประเทศ 
 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 1. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

3.4 สงเสริมใหบุคลากรใน
คณะจัดทําหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อบริการวิชาการแก
ชุมชน สังคมและสราง
รายไดใหกับคณะ 

3.4.1 จํานวน
โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่สราง
รายได 
 

กิจกรรม 1 1 2 3 3 1. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

4 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด        
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิน่ 
 เปาประสงค 
  มีการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถิ่นเพ่ือการบูรณาการ
การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 สงเสริมการทํานุบํารุง
ศาสนา เผยแพร ศิลปะ
และวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในชุมชน 
สังคม และประเทศกลุม
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตอนกลาง 

4.1.1 จํานวนกิจกรรม
ทํานุบํารุงศาสนาการ
เผยแพรศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ินตอชุมชน 
สังคม 
 

กิจกรรม 3 3 3 3 3 1.รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 
 

1 กลยุทธ 1 ตัวชี้วัด        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

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

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคการใหมีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 เปาประสงค 
  1. มีการบริหารจัดการองคการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
  2. มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ และความสมัพันธที่ดีระหวางบคุลากรในคณะ 
  3. มีโครงสรางพ้ืนฐานทีด่ ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู และสงเสริมภาพลักษณทีด่ขีององคการ 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 พัฒนาการจัดทําแผน
ของคณะใหมีคุณภาพ 
สามารถนําไปใชในการ
บริหารจัดการไดอยางเปน
รูปธรรม 
 

5.1.1 รอยละ
ความสําเร็จตาม
แผนดําเนินงาน 

รอยละ 80 80 90 90 90 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 
3. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

5.2 สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะ 
 
 

5.2.1 จํานวน
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการดาน
การเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 2 2 3 3 3 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
2. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 
3. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

5.3 สงเสริมใหบุคลากร
ภายในคณะไดมีกิจกรรม
รวมกัน เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธที่ดีใน
องคการ 
 

5.3.1 จํานวน
กิจกรรมที่มุงเนน
การสรางสัมพันธที่ดี
ของบุคลากรในคณะ 
 

กิจกรรม 2 2 2 2 2 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

5.4 พัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน 

5.4.1 คาเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีตอ
โครงสรางพื้นฐาน
และสิ่งแวดลอม 
 

คาเฉล่ีย 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

4 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด        

 
 
 
 
 
 



19 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  - เปรียบเทยีบขอมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
  - การมีสวนรวมของบคุลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 – 2563)  
    และจัดทําแผนปฏบิตัิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

เปรียบเทียบขอมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 

ปรัชญา พัฒนาครู ต่ืนรู คูคุณธรรม นอมนําสังคม 
 

พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นําสังคม 

วิสัยทัศน 
 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะช้ันนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ทางการศึกษา ในระดับอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล 
 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นําสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง
ตอนกลาง 
 

คานิยมหลัก Excellence : ความเปนเลิศ 
Dignity    : ความสงางาม 
Unique   :  เอกลักษณความเปนครู 
 

Excellence : ความเปนเลิศ 
Dignity    : ความสงางาม 
Unity : ความเปนหน่ึงเดียว 
 

เอกลักษณ 
 

รับใชสังคม สรางสรรคสังคม 

อัตลักษณ  มีจิตสาธารณะ เปนครูมืออาชีพ รอบรูภาษา เทาทันเทคโนโลยี  
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 

พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม 

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนเปนครูมืออาชีพ รอบรูภาษา เทาทัน
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม 

2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรู
ทางการศึกษารวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม 

2. วิจัย พัฒนาองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 

3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ินในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคม
อาเซียน 

3. บริการวิชาการแกสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนทองถ่ิน ในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง 

4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 4. สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการบูรณาการ 
การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล  

เปาประสงค 
 

1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูต่ืนรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม 

1. บัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามีความเปนครูมืออาชีพ รอบรูภาษา เทาทัน
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม 

2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย  สามารถสรางองคความรูทาง
การศึกษาและถายทอดความรูสูสังคมได 

2. มีองคความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได 

3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน 

3. มีบริการวิชาการแกสังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนทองถิ่น ใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลางได 

4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 

4. มีการสงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการบูรณาการ  
การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 

5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพ
ทางการศึกษา 

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

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร 1. การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 

เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัลักษณของคณะ 
เปาประสงค 1. หลักสูตรระดับปรญิญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

2. หลักสูตรในระดับปรญิญาตรี ตอบสนองความตองการของประเทศและนานาชาติ 
3. หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและความตองการของประเทศ และมีการ
พัฒนาหลักสูตรปรญิญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปรญิญาโทของคณะ 
4. ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ 
5. การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  
โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรยีน
และโรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
6. คณะครุศาสตร มีกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา ที่นักศึกษาไดมีสวน
รวมในการทํากิจกรรม 

1. มีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
2. พัฒนานักศึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
3. สรางความผูกพันของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาเพื่อพัฒนาคณะและสราง
ความภาคภูมิใจในความเปนครุศาสตร  
      
 

กลยุทธ 1.1 ผลักดันใหมีการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตร ทั้งในระดบัปรญิญาตรี และระดบับัณฑิตศึกษา  
1.2 พัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรของคณะ โดยใหความสําคัญกับการสํารวจความตองการ
ของผูประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรของคณะ 
1.3 พัฒนาหลักสูตรในระดับบณัฑิตศึกษา โดยอาศัยความรวมมือจากตางคณะ เชน หลักสูตร
ปรญิญาโท และการพัฒนาหลักสูตรปรญิญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปรญิญาโทของคณะ 
1.4 จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ  
ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการเริ่มตนจากการอาศัยแนวทาง EIS (English Integrated Study) 
พัฒนาไปสู English Classroom 
1.5 พัฒนา ปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยให
คณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรยีนและ
โรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)  
 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหไดเรียนรูจากแหลงปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งในหรือตางประเทศ  
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทั้งดานวิชาการ บริการ
วิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของคณะ 
1.5 สรางเครือขายศิษยเกา เพื่อนําไปสูการพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 
1.6 เสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียนรวมผลิตและชุมชน  
ในการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
1.7 สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
ทั้งกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ยุทธศาสตร 2. การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 2. การเพ่ิมศักยภาพดานวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เปาประสงค 

เปาประสงค 1. คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการ
เรียนการสอนและสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน 
2. คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย และ
บทความวิชาการ แกบุคลากรในคณะ 
3. คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ การ
ดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ เปนตน 
4. คณะครุศาสตร มทีุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกคณะ 
5. คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปนของคณะ 

1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสําหรับการทําวิจัยหรือผลงาน
วิชาการทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรูผลิตเอกสาร ใหกับ
คณาจารยในคณะ 
2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. บุคลากรภายในคณะทุกระดบั ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอยางตอเน่ือง 
   
 
    

กลยุทธ 2.1 แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยที่ชัดเจน 
เปนที่ยอมรับของบุคลากรของคณะ 
2.2 เพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการ
เรียนการสอนและสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อ
พัฒนางาน 
2.3 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร ใหมีการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา 
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการนําเสนอทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.4 สนับสนุนใหคณะเกิดบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูตาง ๆ ทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาตเิพื่อสรางกับรบัรูใหกับองคกรภายนอกและการเขารวมเปนเจาภาพในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

2.1 แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรู 
2.2 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร ใหมีการผลิตเอกสาร 
หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการนําเสนอผลงาน
ทั้งในระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2.3 สรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ จัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อใหบุคลากรมีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 
2.4  ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร เพื่อสนับสนุนการวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
ใหกับคณะ 
 

23 



18 

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

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 
5. สงเสริม สนับสนุนการแสวงหาแหลงทุนภายนอกกับองคกรที่เก่ียวของ เชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นหนวยงานการศึกษาอ่ืนและสรางเครือขายการทําวิจัยรวมและการบริการวิชาการกับทั้ง
องคกรภายในและนานาชาติ 
6. ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการวิจัยและ
สรางนักวิจัยรุนใหมใหกับคณะ 

2.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในคณะทุกระดับไดรบัการพัฒนาตนเองตาม
สายงาน 

ยุทธศาสตร 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศและส่ิงแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี 3. การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
เปาประสงค 1. คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนาดานการเรียนการสอน และบูรณาการ

ระบบสารสนเทศใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 
2. คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ ที่มีการสื่อสาร
มากกวา 1 ภาษา 
3. คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน  
4. คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอม
ของคณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ไดรับการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง  
2. มีการพัฒนาองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรบัปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพรความรู
สูสังคม 
3. มีความรวมมือทางดานการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนดานวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
4. มีการบริการวิชาการที่สรางรายไดแกคณะ 

กลยุทธ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอน การดูแลชวยเหลือนักศึกษา การ
สื่อสารระหวางคณะกับผูปกครอง ตลอดทั้งการเผยแพรการทํางานของคณะตอสาธารณชนอยาง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหมีการนําเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะมาบูรณาการกับการ
ทํางานในคณะ 
3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบรูณาการเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
คณะ มุงสูความเปนนานาชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเพิ่มการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา 
3.3 พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน และใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนา
คณะ 
3.4 สงเสริมใหมีหองเรียนตนแบบ และพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
 
 
 

3.1 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน สถานศึกษา สังคม อยางตอเน่ือง 
3.2 สงเสริมใหมีการนําองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการแกชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การปรบัปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ตํารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพรความรูสูสังคม 
3.3 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการ หรือการแลกเปล่ียนดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
3.4 สงเสริมใหบุคลากรในคณะจัดทําหลกัสูตรระยะส้ันเพื่อบริการวิชาการแกชุมชน 
สังคมและสรางรายไดใหกับคณะ 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร 4. การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของ และการมีสวนรวมตอสังคม 4. การทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาประสงค 1. คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาทุกชั้นป          

อันเปนพื้นที่เรยีนรูรวมกันระหวางคณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือดาน
ตางๆ อยางยั่งยืน 
2. คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา     
ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดนครพนมและใกลเคียง 
3. คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก  
4. คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ     ตลอด
ทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

มีการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
การบูรณาการการอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 
      

กลยุทธ 4.1 สงเสริมการบริหารจัดการทรพัยากร การสรางพันธมิตรในดานวิชาการ และการสรางเครือขาย
การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.2 สงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูรวมกัน ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4.3 สงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกแกผูรับบริการโดยมีหนวยงานที่ออกแบบระบบในทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการมีขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ การประชาสัมพันธเชิงรุก ระบบจาย
คาตอบแทน และงบประมาณสมทบคณะ การติดตามและประเมินผลการใหบริการวิชาการ 
4.4 แสวงหาความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับหนวยงาน
ภายนอกคณะ 
4.5 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนการทํากิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินในชุมชน สังคม และประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง 

ยุทธศาสตร 5. การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี 5. การพัฒนาองคการใหมีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 1. คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

2. คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการ
เรียนรู (Faculty Learning Community : FLC) 
 

1. มีการบริหารจัดการองคการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ และความสัมพันธที่ดีระหวาง
บุคลากรในคณะ 
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แผนยุทธศาสตร 5 ป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)    

หัวขอ คณะ (เดิม) ผลการทบทวน 
3. คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
4. คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความมุงม่ันในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับคณะ 
5. คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอความ
แตกตางของการปฏิบัติงาน 

3. มีโครงสรางพื้นฐานที่ดี เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และสงเสริมภาพลักษณที่ดีของ
องคการ 

กลยุทธ 5.1 สนับสนุนการสรางคานิยมรวมกันอยางสรางสรรคและสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ 
ผานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของคณะ  
5.2 สงเสริมใหบุคลากรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาในฐานะผูรับบริการเปนสําคัญสูงสุด ซึ่ง
บุคลากรทุกคนในคณะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมหรือการใหบริการอันจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษาเปนสําคัญ 
5.3 สงเสริมและพัฒนาใหคณะกาวไปสูคณะชั้นนําแหงการเรียนรู ผานการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูในคณะ 
5.4 สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแบบอยาง
ในการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนเลิศ 
5.5 สงเสริมและพัฒนาความรัก ความสามัคคี และความยึดม่ันผูกพันในองคการ โดยมุงเนนการให
เกียรติ ใหโอกาส ความเสมอภาค และอํานาจในการตัดสินใจ 
5.6 ผลักดันใหมีระบบสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เปนรปูธรรมและระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 พัฒนาการจัดทําแผนของคณะใหมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดอยางเปนรูปธรรม 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะไดมีกิจกรรมรวมกัน เพื่อเชื่อมความสัมพันธที่ดี
ในองคการ 
5.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและ
การปฏิบัติงาน 
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การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนยทุธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2563)                        
ขึ้นเม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมพะยงูทอง เพ่ือใหคณะมีแผนไวใชเปนแนวทาง ทิศทางใน
การบริหารคณะใหเปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือกันของบุคลากรในคณะ 
 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  คณะมีแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และมีเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาคณะใหเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับตอสังคม 
  
  รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ 
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