


1 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(1 ตุลาคม พ.ศ.2561 – 30 กันยายน พ.ศ.2562) 
 
 
 

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ผานการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 วนัที่ 22 สิงหาคม 2561 

 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 



2 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

คํานํา 
 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานของคณะและใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะให
เปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือกันของบุคลากรในคณะ รวมกันวิเคราะห
สภาพการณทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงานของคณะ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม            
ใหเปนไปตามแผนกลยุทธของคณะที่สอดคลองกับแผนกลยุทธระดับสถาบัน ซึ่งไดพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ            
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะห         
และใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบดวยเน้ือหาสําคัญ 3 สวน คือ  
สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการ และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ           
และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ และภาคผนวกแสดงการ 
มีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรในคณะ 
 คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จนแลวเสร็จ โดยแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุคลากร
ในคณะฉบับน้ี จะเปนแนวทางสําคัญในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน เพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
เปนสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นําสังคมทั้งในระดับประเทศ
และอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง” 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 

สิงหาคม 2561 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2558 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหแยกออกจาก
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร เปนสวนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่  1/2558 เร่ือง จัดตั้ง         
คณะครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา        
พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน
ของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะ 
เปนคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนยุทธศาสตร        
ของคณะที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับสถาบัน อันจะนําไปสูการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม
ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ  
  สวนที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของคณะ  
  สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
  สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ และภาคผนวก  
 โดยโครงการแยกตามประเด็นยุทธศาสตร จํานวน 5 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย            
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 3 โครงการหลัก ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 4 โครงการหลัก ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 
4 โครงการหลัก ยุทธศาสตรที่  4 จํานวน 1 โครงการ (โครงการหลักเดียวกับยุทธศาสตรที่  1 )                   
และยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 4 โครงการ รวมทั้งหมด 15 โครงการหลัก 
 ทั้ง น้ี ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ไดวิเคราะหและจําแนกโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ            
ตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ และเพื่อใหงาย 
ตอการประเมินผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายที่กําหนดไวในแตละประเด็นยุทธศาสตรไดชัดเจน           
มากยิ่งขึ้น และผลจากการประเมินจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับการปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจ      
และประเด็นยุทธศาสตรของคณะในปตอ ๆ ไปอยางตอเน่ือง 
 
 
 
 
            (ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร) 

                                                  คณบดคีณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยันครพนม 
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สวนที่ 1 
 

ขอมูลพ้ืนฐานของคณะครุศาสตร 
 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัย
นครพนม 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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2.  โครงสรางการบริหาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานบุคลากร 
- งานวเิคราะหนโยบายและแผน 
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
- งานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ 
- งานประชาสัมพันธคณะ 
- งานบริหารความเสี่ยง 
- งานสารบรรณ 
- งานความปลอดภัย 
- งานโสตทัศนูปกรณ 
- งานจุลสาร 

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท 
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 
- งานกลุมวิชาชีพครู 
- งานทะเบียนและประมวลผล 
- งานหลักสูตรและวิชาการ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

- งานวิจัย 
- งานการจัดการความรู (KM) 
- งานสารสนเทศ 
- งานวารสาร 
 

- งานสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- งานกิจกรรมพิเศษ 
- งานชุมชนสัมพันธ 
- งานกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  /ทุนการศึกษาของนักศกึษา 
- งานกฬีา 
- งานศิษยเกา 
- งานหอพักนักศึกษา 
- งานกิจกรรมสรางชุมชนทางวิชาชีพ 

- งานบริการวิชาการแกสังคม 

- งานวิเทศสัมพันธ 
- งานกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
- งานปรับปรุงภูมิทัศน 

 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

คณบดีคณะครุศาสตร 

คณะกรรมการประจําคณะ 

 

รองคณบดีฝายบริหารและแผน 
รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย 

และประกันคุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ 

3 
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3.  หลกัสูตรที่มีการจัดการเรยีนการสอนในปจจุบนั 
 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 
 
4.  จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 

สายงาน/ประเภทบุคลากร จํานวน (คน) 
1. สายวชิาการ 62 
1.1 ขาราชการ (เงินแผนดิน) 9 
1.2 พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินแผนดิน) 39 
1.3 พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินรายได) 6 
1.4 พนักงานตามสญัญา (เงินรายได) 8 
2. สายสนับสนุน 39 
2.1 พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินแผนดิน) 3 
2.2 พนักงานมหาวิทยาลยั (เงินรายได) 5 
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผนดนิ) 7 
2.4 พนักงานตามสญัญา (เงินรายได) 24 

รวมทั้งส้ิน 101 
 ขอมลู ณ วันที่ 26 กันยายน 2561 
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5.  งบประมาณโดยรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับงบประมาณเพ่ือการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหไดบัณฑิตตามอัตลักษณของคณะ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่ม
ศักยภาพดานวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคการใหมีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
คณะมีแผนการใชเงินในการบริหารจัดการเปนเงินจํานวน 21,514,000 บาท แบงตามแหลงงบประมาณและ
ยุทธศาสตรไดดังนี้ 

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายจายประจํา 

ลําดับ งบ 
รายจายประจํา รวมรายจาย

ประจํา ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1 แผนดิน 1,261,301.00 714,800.00 6,000.00 6,000.00 1,988,101.00 
2 งบรายได 3,222,195.00 4,133,635.00 3,334,595.00 3,112,935.00 13,803,360.00 
 2.1 บ.กศ. 2,893,535.00 4,074,955.00 2,962,935.00 2,962,935.00 12,894,360.00 
 2.2 ป.โท 328,660.00 58,680.00 371,660.00 150,000.00 909,000.00 
 2.3 สะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 2.4 อ่ืนๆ (สรางรายได) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 4,483,496.00 4,848,435.00 3,340,595.00 3,118,935.00 15,791,461.00 

 
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

แบงตามยุทธศาสตร 

ลําดับ งบ 
รายจายตามโครงการ รวมรายจายตาม

โครงการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1 แผนดิน 2,190,829.00 814,260.00 761,200.00 111,610.00 3,877,899.00 
2 งบรายได 821,000.00 50,000.00 582,520.00 391,120.00 1,844,640.00 
  2.1 บ.กศ. 695,000.00 50,000.00 282,520.00 361,120.00 1,388,640.00 
  2.2 ป.โท 126,000.00 0.00 300,000.00 30,000.00 456,000.00 
  2.3 สะสม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  2.4 อ่ืนๆ (สรางรายได) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 3,011,829.00 864,260.00 1,343,720.00 502,730.00 5,722,539.00 
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สวนที่ 2 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ และความสอดคลองของแผน  
 

1.  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)  
    

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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2.  รายละเอียดประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค กลยทุธและตัวช้ีวัด ของแผนกลยุทธคณะครุศาสตร 
 
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 
  - กิจกรรมบริการวิชาการท่ี
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

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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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
จัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการ
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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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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3.  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะช้ันนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจคณะฯ 

 

กลยุทธคณะฯ 

ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ
คณะฯ 

โครงการหลัก 

ในแผนปฏิบัติฯ 

1. ผลิตบัณฑติและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหเปนเปนครูมืออาชพี รอบรูภาษา 
เทาทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ

ตรงตามความตองการของสังคม 

2. วิจัย พัฒนาองคความรู และนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการ

ศึกษา 

3. บริการวชิาการแกสงัคม  
เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ

ชุมชนทองถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงตอนกลาง 

4. สงเสริม ทํานุบํารุง เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อ

การบูรณาการการอยูรวมกันในประเทศ
กลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง 

 

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเร ียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและ
คุณภาพ เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัตลักษณ
ของคณะ 
1.1 พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไป
ศึกษาดูงาน และฝกประสบการณใน
หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหไดเรียนรู
จากแหลงปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานทั้งใน
หรือตางประเทศ  
1.3 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active 
Learning) ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1.4 สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมท้ังดานวชิาการ บริการวิชาการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณของคณะ 
1.5 สรางเครือขายศิษยเกา เพื่อนําไปสูการ
พัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเพิ่มศักยภาพดานวชิาการ 
วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 
2.1 แสวงหาแหลงทุนท้ังภายในและภายนอก 
และจัดสรรงบประมาณใหกับคณาจารยสําหรับ
การวิจัยทางดานการเรียนการสอนและสรางองค
ความรู 
2.2 สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ 
แกบุคลากร ใหมีการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา 
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ 
และการนําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2.3 สรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน การ
ปาฐกถาของบุคคลสําคัญ จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อใหบุคลากรมีเวที
สําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
2.4  ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร เพื่อ
สนับสนุนการวิจัยและสรางนกัวิจัยรุนใหมใหกับ
คณะ 
2.5 สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรในคณะทุก
ระดับไดรับการพัฒนาตนเองตามสายงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 
3.1 สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกชุมชน 
สถานศึกษา สังคม อยางตอเน่ือง 
3.2 สงเสริมใหมีการนําองคความรูท่ีไดจากการ
บริการวิชาการแกชุมชน กลับมาพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตํารา และส่ือ
นวัตกรรมเพ่ือเผยแพรความรูสูสงัคม 
3.3 สงเสริมความรวมมือดานบริการวิชาการ 
หรือการแลกเปล่ียนดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาท้ังใน
ประเทศหรือตางประเทศ 
3.4 สงเสริมใหบุคลากรในคณะจัดทําหลักสูตรระยะ
ส้ันเพื่อบริการวิชาการแกชุมชน สังคมและสราง
รายไดใหกับคณะ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การทํานุบํารุงศาสนา 
เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
4.1 สงเสริมการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร 
ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
ในชุมชน สังคม และประเทศกลุมอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงตอนกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาองคการใหมี
คุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
5.1 พัฒนาการจัดทําแผนของคณะใหมี
คุณภาพ สามารถนําไปใชในการบริหาร
จัดการไดอยางเปนรูปธรรม 
5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการสอน การ
วิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 สงเสริมใหบุคลากรภายในคณะไดม ี
กิจกรรมรวมกัน เพ่ือเช่ือมความสัมพันธท่ีดี
ในองคการ 
5.4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูและการ
ปฏิบัติงาน 
 

5 ตัวช้ีวัด 6 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

3 โครงการ 4 โครงการ 4 โครงการ 1 โครงการ 4 โครงการ 12 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

สวนที่ 3  
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 
 

1.  แผนการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ลําดับ ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ

หลัก 

แผนการใชจายรายไตรมาส 
จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 2 3 4 

1 
รายจายตามประเด็น
ยุทธศาสตร 

15 3,011,829 864,260 1,343,720 502,730 5,722,539  

  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนท่ีมีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพื่อใหได
บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

3 829,379 468,680 943,150 77,300 2,318,509  

  

ยุทธศาสตรท่ี 2  การเพ่ิม
ศักยภาพดานวิชาการ วิจัย
หรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

4 730,050 182,980 152,470 395,430 1,460,930  

  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

4 72,400 158,600 128,100 - 359,100  

 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การทํานุ
บํารุงศาสนา เผยแพร 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

1 60,000 - 20,000 30,000 110,000 โครงการหลัก
เดียวกันกับ 
โครงการที่ 3 
ในยุทธศาสตร

ที่ 1 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
องคการใหมีคุณภาพ และ
บริหารจัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4 1,320,000 54,000 100,000 - 1,474,000 แบงเปน
โครงการท่ีใช

งบลงทุน 
580,000 

บาท  
งบดําเนินงาน 

894,000 
บาท 

2 รายจายประจํา  4,483,496 4,848,435 3,340,595 3,118,935 15,791,461  
2.1 งบบุคลากร  2,693,435 2,962,935 2,962,935 2,962,935 11,582,240  

2.2 งบดําเนินงาน  1,790,061 1,885,500 377,660 156,000 4,209,221  
2.3 งบลงทุน  - - - - - อยูในยุทธศาสตร 

ที่ 5 

รวม  7,495,325 5,712,695 4,684,315 3,621,665 21,514,000  
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

แผนภูมแิสดงการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ  
     เพ่ือใหไดบัณฑิตตามอัตลกัษณของคณะ 
 เปาประสงค 
  1. มีหลักสตูรที่ไดมาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองตอความตองการของสังคม 
  2. พัฒนานักศึกษาดานวิชาการและการปฏิบัติใหมีคุณภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  
  3. สรางความผูกพันของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาเพ่ือพัฒนาคณะและสรางความ
ภาคภูมิใจในความเปนครุศาสตร  
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 พัฒนาหลักสูตรใหได 
มาตรฐานในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

1.1.1 ผลการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร 

คาเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และ
ฝกประสบการณในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ท้ังในหรือ
ตางประเทศ เพ่ือใหไดเรียนรู
จากแหลงปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน 

1.2.1 รอยละของนักศึกษาท่ี
ผานการฝกประสบการณกับ
สถานประกอบการท้ังภาครัฐ
หรือเอกชน ท้ังในหรือ
ตางประเทศกอนสําเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

รอยละ 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

1.3 จัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active Learning) ท่ีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.3.1 จํานวนรายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active Learning) 

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

1.4 สงเสริมและสนับสนุนให
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมท้ัง
ดานวิชาการ บริการวิชาการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ
ของคณะ 

1.4.1 รอยละของนักศึกษาท่ี
ผานการเขารวมกิจกรรม
ดานวิชาการหรือบริการ
วิชาการหรือทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

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

1.5 สรางเครือขายศิษยเกา  
เพ่ือนําไปสูการพัฒนา
นักศึกษาและคณะครุศาสตร 

1.5.1 จํานวนกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีสงเสริมใหศิษย
เกาเขารวมทํากิจกรรม
ภายในคณะ 

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

5 กลยุทธ 5 ตัวช้ีวัด        
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิมศกัยภาพดานวิชาการ วจิัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เปาประสงค 
  1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสําหรับการทําวิจัยหรือผลงานวิชาการ
ทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรูผลติเอกสาร ใหกับคณาจารยในคณะ  
  2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอยางตอเน่ือง 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 แสวงหาแหลงทุนท้ัง
ภายในและภายนอก และ
จัดสรรงบประมาณใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอนและ
สรางองคความรู 

2.1.1 จํานวนเงินทุนวิจัย 
ท้ังภายในและภายนอก 
ท่ีจัดสรรใหกับคณาจารย 
ในคณะ 

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

2.2 สงเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรดานตาง ๆ  
แกบุคลากร ใหมีการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา  
สื่อการสอน บทความวจัิย 
บทความวิชาการ และการ
นําเสนอผลงานท้ังในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

2.2.1 รอยละของ
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการท่ีไดรับการ
เผยแพรในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
 

รอยละ 10 10 20 20 20 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

2.3 สรางบรรยากาศดาน
วิชาการ เชน การปาฐกถาของ
บุคคลสําคัญ จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ เพ่ือให
บุคลากร 
มีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ 

2.3.1 จํานวนคร้ังการจัด
ปาฐกถาของบุคคลสําคัญ 
หรือการจัดประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

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

2.4  ผลักดันใหมีวารสาร 
ครุศาสตร เพื่อสนับสนุนการวิจัย
และสรางนักวิจัย 
รุนใหมใหกับคณะ 

2.4.1 วารสารครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ฉบับ 1 1 1 1 1 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

2.5 สนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรในคณะทุกระดับไดรับ
การพัฒนาตนเองตามสายงาน 

2.5.1 รอยละของบุคลากร 
ท่ีไดรับการพัฒนาตนเอง
ตามสายงาน 

รอยละ 80 80 80 80 80 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

2.5.2 รอยละการเพิ่มขึ้น
ของบุคลากรสายวิชาการท่ี
มีตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 10 10 15 20 20 1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ 
 

5 กลยุทธ 6 ตัวช้ีวัด        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบรกิารวชิาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 เปาประสงค 
  1. มีชุมชน สถานศกึษา สังคม ที่ไดรับการบริการวิชาการอยางตอเน่ือง  
  2. มีการพัฒนาองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  
การปรับปรุงรายวิชา/หลักสตูร การเขยีนหนังสือ ตํารา และสื่อเผยแพรความรูสูสังคม 
  3. มีความรวมมือทางดานการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลีย่นดานวชิาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทางการศึกษาทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 
  4. มีการบริการวิชาการที่สรางรายไดแกคณะ 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 สงเสริมการจัดบริการ
วิชาการแกชุมชน สถานศึกษา 
สังคม  
อยางตอเนื่อง 
 

3.1.1 จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการแกชุมชน 
สถานศึกษา และสังคม 
 

กิจกรรม 7 7 7 7 7 1. รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 

3.2 สงเสริมใหมีการนําองค
ความรูท่ีไดจากการบริการ
วิชาการแกชุมชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ 
ตํารา และสื่อนวัตกรรมเพื่อ
เผยแพรความรูสูสังคม 
 

3.2.1 จํานวนกิจกรรม
บริการวิชาการท่ีบูรณา
การกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย 
 

กิจกรรม 2 3 4 5 6 1. รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 

3.3 สงเสริมความรวมมือดาน
บริการวิชาการ หรือการ
แลกเปล่ียนดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงาน
ทางการศึกษาท้ังในประเทศ
หรือตางประเทศ 

3.3.1 จํานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนดานบริการ
วิชาการ  
ดานวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
กับหนวยงานทางการ
ศึกษาท้ังในประเทศ
หรือตางประเทศ 
 

กิจกรรม 1 1 1 1 1 1. รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 

3.4 สงเสริมใหบุคลากรในคณะ
จัดทําหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
บริการวิชาการแกชุมชน สังคม
และสรางรายไดใหกับคณะ 

3.4.1 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ
ท่ีสรางรายได 
 

กิจกรรม 1 1 2 3 3 1. รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 
2. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

4 กลยุทธ 4 ตัวช้ีวัด        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ยุทธศาสตรที่ 4 การทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
 เปาประสงค 
  มีการทํานุบํารุงศาสนา เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมและภมิูปญญาทองถิ่นเพ่ือการบูรณา
การการอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภมิูภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง 
 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 สงเสริมการทํานุบํารุง
ศาสนา เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินในชุมชน สังคม และ
ประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขงตอนกลาง 

4.1.1 จํานวนกิจกรรมทํานุ
บํารุงศาสนาการเผยแพร
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นตอชุมชน 
สังคม 
 

กิจกรรม 3 3 3 3 3 1.รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 
 

1 กลยุทธ 1 ตัวช้ีวัด        
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แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคการใหมีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 เปาประสงค 
  1. มีการบริหารจัดการองคการที่มคีุณภาพตามหลักธรรมาภบิาล 
  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
ความสําเร็จตามแผน
ดําเนินงาน 

รอยละ 80 80 90 90 90 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
2. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
3. รองคณบดีฝาย
กิจการฯ 

5.2 สงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการเรียนการสอน 
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะ 
 
 

5.2.1 จํานวนกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรูดาน
การดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 2 2 3 3 3 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
2. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
3. รองคณบดี
ฝายกิจการฯ 

5.3 สงเสริมใหบุคลากร
ภายในคณะไดมีกิจกรรม
รวมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธท่ีดีใน
องคการ 
 

5.3.1 จํานวนกิจกรรมท่ี
มุงเนนการสรางสัมพันธ
ท่ีดีของบุคลากรในคณะ 
 

กิจกรรม 2 2 2 2 2 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

5.4 พัฒนาโครงสราง 
พื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูและการปฏิบัติงาน 

5.4.1 คาเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 
ของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีมีตอ
โครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งแวดลอม 
 

คาเฉล่ีย 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ 

4 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด        

 



รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

รวมทัง้สิน้ 1,076,984  1,165,164  769,681    3,011,829 176,640 422,660 264,960    864,260    476,800    555,400    311,520 1,343,720 97,000   405,730 - 502,730 5,722,539       

ยทุธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์
รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 257,395     353,964     218,020    829,379    140,440 163,640 164,600    468,680    304,800    416,350    222,000 943,150    67,000   10,300   - 77,300   2,318,509       

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานในระดับชาติหรือ

1.1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะครศุาสตร์

คณะครศุาสตร์ -           -           -           -           -        -        11,600      11,600      15,000      103,000    47,000   165,000    -        -        - -        176,600         

นานาชาติ 1.1.1 กจิกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ส านักงานคณบดี -           -           15,000      15,000      -        15,000           

1.1.2 กจิกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร

ฝ่ายงานประกนัฯ -           -           103,000     103,000    -        103,000         

1.1.3 กจิกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
คณะ

ฝ่ายงานประกนัฯ -           -           47,000    47,000      -        47,000           

1.1.4 กจิกรรมการวิพากษ์รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

ฝ่ายงานประกนัฯ -           11,600      11,600      -           -        11,600           

1.2 โครงการปรบัปรงุและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางมาตรฐานวิชาชีพ และความ
ต้องการของสังคม

คณะครศุาสตร์ 50,525      129,564     48,020      228,109    -        20,000   -           20,000      -           -           -        -           -        -        - -        248,109         

1.2.1 กจิกรรมปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -           20,000    20,000      -           -        20,000           

1.2.2 กจิกรรมยกร่างพัฒนาปรับปรุง และวิพากษ์
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา

รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ 32,320       41,359       73,679      -           -           -        73,679           

1.2.3 กจิกรรมพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธ์ิ 18,205       18,205       48,020      84,430      -           -           -        84,430           

1.2.4 กจิกรรมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

35,000       35,000      -           -           -        35,000           

1.2.5 กจิกรรมยกร่างและวิพากษ์หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

35,000       35,000      -           -           -        35,000           

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และ
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน

1.3 โครงการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณแ์ละกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ

คณะครศุาสตร์ 206,870     224,400     170,000    601,270    140,440 143,640 153,000    437,080    289,800    313,350    175,000 778,150    67,000   10,300   - 77,300   1,893,800       

ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้
เรียนรู้จากแหล่งปฏิบัติงาน

1.3.1 กจิกรรมกฬีาสานสัมพันธ์น้องใหม่ 
Freshmen  มหาวิทยาลัยนครพนม

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 40,000       40,000      -           -           -        40,000           

จริงและมีคุณลักษณะตรงกบั
ความต้องการของ

1.3.2 กจิกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่และ 
Freshmen Night คณะครุศาสตร์

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 30,000       30,000      -           -           -        30,000           

ตลาดแรงงานท้ังในหรือ
ต่างประเทศ

1.3.3 กจิกรรมประกนัคุณภาพการศึกษาส าหรับ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 10,000       10,000      -           -           -        10,000           

1.3.4 กจิกรรมกฬีานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           40,000    40,000      -           -        40,000           

แผนปฏิบัติราชการ คณะครศุาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2
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รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

1.3 จัดการเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก (Active Learning)

1.3.5 กจิกรรมกฬีานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           40,000    40,000      -           -        40,000           

ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 1.3.6 กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           20,000      20,000      -           -        20,000           

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมท้ัง
ด้านวิชาการ บริการวิชาการ

1.3.7 กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม่ และรณรงค์การขับขี่
ปลอดภัยประจ าปีการศึกษา 2562

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           30,000      30,000      -        30,000           

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณ์

1.3.8 กจิกรรมศึกษาดูงานฝ่ายกจิการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           30,000      30,000      -        30,000           

ของคณะ 1.3.9 กจิกรรมอบรมทักษะการเป็นผู้น า ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           10,000    10,000      -        10,000           

1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เกา่ 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

1.3.10 กจิกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่และ 
Freshmen  Night คณะครุศาสตร์

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           40,000    40,000      -        40,000           

นักศึกษาและคณะครุศาสตร์ 1.3.11 กจิกรรมเปิดโลกกจิกรรม ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           -           20,000    20,000   20,000           

1.3.12 กจิกรรมส่งเสริมรักษาความเป็นไทย (เฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกรู)

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           -           7,000     7,000     7,000             

1.3.13 กจิกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           -           7,000     7,000     7,000             

1.3.14 กจิกรรมไหว้ครู ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           20,000    20,000      -        20,000           

1.3.15 กจิกรรมอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงในสถานศึกษา

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           20,000    20,000      -           -        20,000           

1.3.16 กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           10,000    10,000      -           -        10,000           

1.3.17 กจิกรรมพัฒนาทักษะทางการส่ือสาร
ภาษาองักฤษส าหรับครู

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 20,000       20,000      -           -           -        20,000           

1.3.18 กจิกรรมอบรมปฏิบัติธรรมน าชีวิตท่ีงดงาม
เสริมความเป็นครู

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 5,000         5,000       -           -           -        5,000             

1.3.19 กจิกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญขัน้
ความรู้เบือ้งต้น

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           -           -        -                

1.3.20 กจิกรรมจัดท าสมุดบันทึกกจิกรรมเสริมความ
เป็นครู ประจ าปีการศึกษา 2562

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ -           -           48,000      48,000      -        48,000           

1.3.21 กจิกรรมสัมมนากลางปีและปฐมนิเทศ
นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
(รหัส 57)

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ 40,000       40,000      -           -           -        40,000           

1.3.22 กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 2 (รหัส 58)

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ 40,000       40,000      -           -           -        40,000           

1.3.23 กจิกรรมอบรมกฏหมายส าหรับครูและเตรียม
ความพร้อมสู่อาชีพครู

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ -           50,000    50,000      -           -        50,000           

1.3.24 กจิกรรมพบครูต้นแบบและพัฒนาจิตวิญาณ
ความเป็นครู (ปี 1 และปี 5) /สัมมนาหลังฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 57)
/ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 (รหัส 57)

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ -           100,000     100,000    -           -        100,000         
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รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

1.3.25 กจิกรรมพบผู้บริหารและครูพี่เล้ียง ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ -           -           50,000      50,000      -        50,000           

1.3.26 กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 (รหัส 58)

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ -           -           149,800     149,800    -        149,800         

1.3.27 กจิกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 1 (รหัส 59)

ฝ่ายงานศูนย์ฝึกฯ -           -           90,950      90,950      -        90,950           

1.3.28 กจิกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร 
ส าหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์
  ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายงานทะเบียน 140,000     140,000    -           -           -        140,000         

1.3.29 กจิกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

25,000       25,000      23,640    23,640      -           -        48,640           

1.3.30 กจิกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อบรม
เชิงปฏิบัติการ“เร่ืองการผลิตส่ืออย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษท่ี 
21”

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

10,000       10,000      -           -           -        10,000           

1.3.31 กจิกรรมกฬีาสานสัมพันธ์พี่น้องและแสดง
มุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

-           8,000        8,000       -           -        8,000             

1.3.32 กจิกรรมสอนเสริมความรู้พื้นฐาน
ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

-           -           -           10,000    10,000   10,000           

1.3.33 กจิกรรม Com Care คร้ังท่ี 8 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -           5,000     5,000       -           -        5,000             

1.3.34 กจิกรรมเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้
คอมพิวเตอร์สัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -           10,000    10,000      -           -        10,000           

1.3.35 กจิกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่สาขา
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -           8,000     8,000       -           -        8,000             

1.3.36 กจิกรรมเสริมความเป็นครู สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -           8,000     8,000       -           -        8,000             

1.3.37 กจิกรรมศึกษานอกห้องเรียนสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 27,400       27,400      -           -           -        27,400           

1.3.38 กจิกรรมเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษ
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา 12,000       12,000      -           -           -        12,000           

1.3.39 กจิกรรมอบรมการประกนัคุณภาพโรงเรียน สาขาวิชาสังคมศึกษา -           9,000     9,000       -           -        9,000             

1.3.40 กจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาสังคมศึกษา 50,000       50,000      -           -           -        50,000           

1.3.41 กจิกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา -           15,000    15,000      -           -        15,000           

1.3.42 กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษเพื่อพัฒนาทักษะ สาขาวิชาภาษาองักฤษ -           20,000    20,000      -           -        20,000           

1.3.43 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาภาษาองักฤษ 12,000       12,000      -           -           -        12,000           

1.3.44 กจิกรรมสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาองักฤษ -           15,000      15,000      -           -        15,000           
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รวม รวม รวม รวม
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งบประมาณ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

1.3.45 กจิกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

สาขาวิชาภาษาองักฤษ -           -           12,600      12,600      -        12,600           

1.3.46 กจิกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ีของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาองักฤษ

สาขาวิชาภาษาองักฤษ -           -           26,800      26,800      -        26,800           

1.3.47 กจิกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง แสดงมุทิตาจิต
ต่อบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -           10,000      10,000      -           -        10,000           

1.3.48 กจิกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 21

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 10,000       10,000      -           -           -        10,000           

1.3.49 กจิกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกบัการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -           3,000     3,000       -           -        3,000             

1.3.50 กจิกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 15,000       15,000       30,000      -           -           -        30,000           

1.3.51 กจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 10,000       10,000      -           -           -        10,000           

1.3.52 กจิกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สู่
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -           -           10,000    10,000      -        10,000           

1.3.53 กจิกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษากอ่นการ
เรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา

-           -           15,000    15,000      -        15,000           

1.3.54 กจิกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 
2562 (ส่งลูกเอกไทยไปเป็นครู)

สาขาวิชาภาษาไทย -           -           15,000      15,000      -        15,000           

1.3.55 กจิกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย -           -           -           15,000    15,000   15,000           

1.3.56 กจิกรรมการเตรียมความพร้อมทักษะทาง
วิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาภาษาไทย -           -           -           3,300     3,300     3,300             

1.3.57 กจิกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (กจิกรรมและ
ส่ือนวัตกรรมท่ีน่าสนใจของครูภาษาไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม)

สาขาวิชาภาษาไทย -           -           -           15,000    15,000   15,000           

1.3.58 กจิกรรมตามรอยวรรณคดีไทยสู่มิติการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21

สาขาวิชาภาษาไทย 23,870       23,870      -           -           -        23,870           

1.3.59 กจิกรรมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตรศึกษา ปีงบประมาณ 2562

สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา

-           22,440    22,440      -           -        22,440           

1.3.60 กจิกรรมการวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอสิระ

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           -           30,000    30,000      -        30,000           

1.3.61 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
(ปฐมนิเทศ รุ่น 11)

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           -           30,000    30,000      -        30,000           

1.3.62 กจิกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           -           150,000     150,000    -        150,000         
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รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

1.3.63 กจิกรรมบริหารสัมพันธ์ สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

30,000      30,000      -           -           -        30,000           

1.3.64 กจิกรรมพัฒนาทักษะการบริหารแกน่ักศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

36,000       36,000      -           -           -        36,000           

1.3.65 กจิกรรมการสัมมนาเตรียมความพร้อมใน
การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

-           -           20,000    20,000      -        20,000           

ยทุธศาสตร์ที่  2 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ วิจยัหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 329,000     -           401,050    730,050    -        168,820 14,160      182,980    50,000      51,950      50,520   152,470    -        395,430 - 395,430 1,460,930       

2.3 สร้างบรรยากาศด้าน
วิชาการ เช่น การปาฐกถา

2.1 โครงการประชุมวิชาการเพ่ือส่งเสรมิการ
เผยแพรง่านวิจยัระดับชาติหรอืนานาชาติ

คณะครศุาสตร์ 100,000     -           -           100,000    -        -        -           -           -           -           -        -           -        -        - -        100,000         

ของบุคคลส าคัญ จัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ เพื่อให้บุคลากร

2.1.1 กจิกรรมการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติบริหารอสีานสัมพันธ์ 
คร้ังท่ี 10 (ส่วนคณะสนับสนุน)

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

100,000     100,000    -           -           -        100,000         

มีเวทีส าหรับเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ

2.1.2 กจิกรรมการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติบริหารอสีานสัมพันธ์ 
คร้ังท่ี 10 (ส่วนรายได้จากค่าลงทะเบียน)

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           -           -           -        -                

2.1 แสวงหาแหล่งทุนท้ัง
ภายในและภายนอก และ

2.2 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจยัส าหรบับุคลากร

คณะครศุาสตร์ 65,000      -           -           65,000      -        -        -           -           -           -           -        -           -        166,610 - 166,610 231,610         

ทางด้านการเรียนการสอน
และสร้างองค์ความรู้

2.2.1 กจิกรรมสนับสนุนทุนการท าวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการส าหรับบุคลากรสายวิชาการ

ฝ่ายงานวิจัย 65,000       65,000      -           -           65,000    65,000   130,000         

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่
บุคลากร ให้มีการผลิต
เอกสารหนังสือ ต ารา ส่ือการ
สอน บทความวิจัย บทความ
วิชาการ และการน าเสนอ

2.2.2 กจิกรรมการบูรณาการงานวิจัย "โครงการ
พัฒนาระบบตรวจวัด ตรวจจับอจัฉริยะ และ
ควบคุมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการ
ปลูกหม่อนผลอนิทรีย์ในโรงเรือน"

อ.วีระศักด์ิ จุลดาลัย -           -           -           101,610  101,610 101,610         

ผลงานท้ังในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2.3 โครงการส่งเสรมิการเขียนต าราและตีพิมพ์
ผลงานวิจยั

คณะครศุาสตร์ 50,000      -           -           50,000      -        148,820 -           148,820    30,000      -           -        30,000      -        228,820 - 228,820 457,640         

2.3.1 กจิกรรมสนับสนุนทุนการผลิตหนังสือ/ต ารา 
หรับบุคลากรสายวิชาการ

ฝ่ายงานวิจัย 50,000       50,000      -           -           50,000    50,000   100,000         

2.4  ผลักดันให้มีวารสารครุ
ศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการวิจัย

2.3.2 กจิกรรมวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม

คณะครุศาสตร์ -           148,820  148,820    -           148,820  148,820 297,640         

และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ให้กบัคณะ

2.3.3 กจิกรรมสนับสนุนการท าผลงานวิชาการของ
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           -           30,000      30,000      30,000    30,000   60,000           

2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาตนเองตาม
สายงาน

2.4  โครงการเสรมิสรา้งสมรรถนะและทักษะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพบุคลากรภายในคณะ
ครศุาตร์

คณะครศุาสตร์ 114,000     -           401,050    515,050    -        20,000   14,160      34,160      20,000      51,950      50,520   122,470    -        -        - -        671,680         
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รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

2.4.1 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ ด้านการผลิตส่ือดิจิตอล

ฝ่ายงานบุคลากร 25,050      25,050      -           -           -        25,050           

2.4.2 กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ฝ่ายงานบุคลากร -           20,000    20,000      -           -        20,000           

2.4.3 กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ฝ่ายงานบุคลากร 114,000     114,000    -           20,000      20,000      10,000    50,000      -        164,000         

2.4.4 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในคณะ
ด้านทักษะการใช้ภาษาองักฤษ

ฝ่ายงานบุคลากร 76,000      76,000      -           -           -        76,000           

2.4.5 กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ฝ่ายงานบุคลากร 180,000     180,000    -           -           -        180,000         

2.4.6 กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ฝ่ายงานบุคลากร 120,000     120,000    -           -           -        120,000         

2.4.7 กจิกรรมการพัฒนาการเขียนบทความเพื่อ
ตีพิมพ์

สาขาวิชาสังคมศึกษา -           14,160      14,160      -           -        14,160           

2.4.8 กจิกรรมอบรมการใช้งานระบบบริการ
การศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2562

ฝ่ายงานทะเบียน -           -           15,000      15,000      -        15,000           

2.4.9 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร
หลักสูตรอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย -           -           16,950      16,950      -        16,950           

2.4.10 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร
หลักสูตรอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ -           -           10,520    10,520      -        10,520           

2.4.11 กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนานักศึกษา

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           -           30,000    30,000      -        30,000           

ยทุธศาสตร์ที่  3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม
รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 36,200      36,200      -           72,400      36,200   36,200   86,200      158,600    100,000    18,100      10,000   128,100    -        -        - -        359,100         

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการ 3.1 โครงการบรกิารวิชาการต่อสังคมและชุมชน คณะครศุาสตร์ 36,200      36,200      -           72,400      36,200   36,200   18,100      90,500      -           18,100      10,000   28,100      -        -        - -        191,000         
วิชาการแกชุ่มชน สถานศึกษา
 สังคม อย่างต่อเนื่อง

3.1.1 กจิกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 ปีงบประมาณ 2562

สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา

-           18,100    18,100      -           -        18,100           

3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ 3.1.2 กจิกรรมค่ายภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 18,100       18,100      -           -           -        18,100           

ความรู้ท่ีได้จากการบริการ
วิชาการแกชุ่มชน กลับมา
พัฒนารูปแบบการเรียนการ

3.1.3 กจิกรรม One Teacher One Product 
(OTOP) : การใช้ ICT ในการจัดการเรียนการ
สอน

สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

-           18,100      18,100      -           -        18,100           

สอน การปรับปรุงรายวิชา/
หลักสูตร การเขียนหนังสือ

3.1.5 กจิกรรมการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพื่อ
เตรียมพร้อมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

18,100       18,100      -           -           -        18,100           

ต ารา และส่ือนวัตกรรมเพื่อ
เผยแพร่ความรู้สู่สังคม

3.1.6 กจิกรรมการปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 18,100       18,100      -           -           -        18,100           

3.1.7 กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาองักฤษ -           18,100    18,100      -           -        18,100           

3.1.8 กจิกรรมการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ห้องเรียนดิจิทัล

สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

-           -           10,000    10,000      -        10,000           
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รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

3.1.9 กจิกรรมกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน

สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา

18,100       18,100      -           -           -        18,100           

3.1.10 กจิกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์
และส่ือการเรียนการสอน คร้ังท่ี 11

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ -           18,100    18,100      -           -        18,100           

3.1.11 กจิกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน สาขาวิชาสังคมศึกษา -           18,100    18,100      -           -        18,100           

3.1.12 กจิกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ือง “ทิศ
ทางการท าวิทยานิพนธ์  เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน”

สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน

-           -           18,100      18,100      -        18,100           

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ หรือการ

3.2 โครงการบรกิารวิชาการเพ่ือสรา้งเครอืข่าย
ระดับอนุภูมภิาคลุม่น้ าโขงตอนกลาง

คณะครศุาสตร์              -                -               -               -            -             -         50,000       50,000     100,000             -            -       100,000          -             -      -             -            150,000

แลกเปล่ียนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกบัหน่วยงาน
ทางการศึกษาท้ังในประเทศ

3.2.1 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กบั
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           -           50,000      50,000      -        50,000           

หรือต่างประเทศ 3.2.2 กจิกรรมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-
เวียดนาม

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           -           50,000      50,000      -        50,000           

3.2.3 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี และสร้างความสัมพันธ์ไทย-
เวียดนาม

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           50,000      50,000      -           -        50,000           

3.3 โครงการบรกิารวิชาการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

คณะครศุาสตร์ -           -           -           -           -        -        18,100      18,100      -           -           -        -           -        -        - -        18,100           

3.3.1 กจิกรรมโครงการตามรอยพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กมุารี

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           18,100      18,100      -           -        18,100           

3.4 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
คณะจัดท าหลักสูตรระยะส้ัน

3.4 โครงการบรกิารทางวิชาการหรอืงานวิจยัที่
สรา้งรายได้

คณะครศุาสตร์ -           -           -           -           -        -        -           -           -           -           -        -           -        -        - -        -                

เพื่อบริการวิชาการแกชุ่มชน 
สังคมและสร้างรายได้

3.4.1 โครงการพัฒนาครูครบรูปแบบ พ.ศ.2561 
หลักสูตรสร้างส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกม

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           -           -           -        -                

ให้กบัคณะ 3.4.2 โครงการพัฒนาครูครบรูปแบบ พ.ศ.2561   
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลบนระบบดิจิทัล

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           -           -           -        -                

3.4.3 กจิกรรมบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้         
 คณะครุศาสตร์

ฝ่ายงานบริการวิชาการ -           -           -           -        -                

ยทุธศาสตร์ที่  4 การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
รวมยทุธศาสตร์ที่ 4 40,000      20,000      -           60,000      -        -        -           -           -           -           20,000   20,000      30,000   -        - 30,000   110,000         

4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

4.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณแ์ละกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ

คณะครศุาสตร์ 40,000      20,000      -           60,000      -        -        -           -           -           -           20,000   20,000      30,000   -        - 30,000   110,000         

ท้องถิน่ในชุมชน สังคม และ 4.1.1 กจิกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์ ฝ่ายงานท านุฯ 40,000       40,000      -           -           -        40,000           
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รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงตอนกลาง

4.1.2 กจิกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2561

ฝ่ายงานท านุฯ 20,000       20,000      -           -           -        20,000           

4.1.3 กจิกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานท านุฯ -           -           -           20,000    20,000   20,000           

4.1.4 กจิกรรมวันเข้าพรรษา ฝ่ายงานท านุฯ -           -           -           10,000    10,000   10,000           

4.1.5 กจิกรรมสืบสานต านานพระธาตุพนม ฝ่ายงานท านุฯ -           -           20,000    20,000      -        20,000           

ยทุธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล
รวมยทุธศาสตร์ที่ 5 414,389     755,000     150,611    1,320,000 -        54,000   -           54,000      22,000      69,000      9,000     100,000    -        -        - -        1,474,000       

5.1 พัฒนาการจัดท าแผน
ของคณะให้มีคุณภาพ สามารถ

5.1 โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตรแ์ละจดัท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

คณะครศุาสตร์ -           -           -           -           -        -        -           -           -           50,000      -        50,000      -        -        - -        50,000           

น าไปใช้ในการบริหารจัดการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

5.1.1 กจิกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ
 พ.ศ.2562

ส านักงานคณบดี -           -           -           -        -                

5.1.2 กจิกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ฝ่ายงานการเงิน/แผนฯ -           -           50,000      50,000      -        50,000           

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 5.2 โครงการจดัการความรู้ คณะครศุาสตร์ คณะครศุาสตร์ -           -           50,000      50,000      -        -        -           -           -           -           -        -           -        -        - -        50,000           

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย

5.2.1 กจิกรรมการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียน
การสอน คณะครุศาสตร์

ฝ่ายงาน KM 25,000      25,000      -           -           -        25,000           

จัดสรรงบประมาณให้กบั
คณาจารย์ส าหรับการวิจัย

5.2.2 กจิกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ (KM วิจัย)

ฝ่ายงานวิจัย 25,000      25,000      -           -           -        25,000           

และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะ

5.3  โครงการพัฒนาระบบการสือ่สาร
ประชาสัมพันธแ์ละสรา้งภาพลักษณ ์      
ทัง้ภายในและภายนอกคณะ

คณะครศุาสตร์ 300,000     25,000      100,611    425,611    -        54,000   -           54,000      22,000      19,000      9,000     50,000      -        -        - -        529,611         

5.3.1 กจิกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562

ฝ่ายงานทะเบียน -           9,000     9,000       9,000        9,000     18,000      -        27,000           

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากร 5.3.2 กจิกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานบุคลากร 50,611      50,611      -           -           -        50,611           

ภายในคณะได้มีกจิกรรม 5.3.3 กจิกรรมกฬีาบุคลากรมหาวิทยาลัย ฝ่ายงานบุคลากร 15,000      15,000      -           -           -        15,000           

ร่วมกนั เพื่อเช่ือม
ความสัมพันธ์ท่ีดีในองค์การ

5.3.4 กจิกรรมปฐมวัยสัมพันธ์คร้ังท่ี 23 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

-           20,000    20,000      -           -        20,000           

5.3.5 กจิกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

ฝ่ายงานวิเคราะห์
นโยบายฯ

10,000      10,000      -           -           -        10,000           

5.3.6 กจิกรรมค่ายอาสาครุศาสตร์ฯ อสีานเหนือ
อาสาพัฒนาท้องถิน่

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 25,000      25,000      -           -           -        25,000           

5.3.7 กจิกรรมสัมพันธ์ค่ายครุศาสตร์ฯ อสีานเหนือ
อาสาพัฒนาท้องถิน่ คร้ังท่ี 17

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           25,000    25,000      -           -        25,000           

5.3.8 กจิกรรมสัมมนาครุศาสตร์อสีานเหนืออาสา
พัฒนาท้องถิน่

ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา 25,000       25,000      -           -           -        25,000           

5.3.9 กจิกรรมประชุมผู้ปกครอง ฝ่ายงานกจิการนักศึกษา -           -           10,000      10,000      -        10,000           

aue computer
Line

aue computer
Typewriter
27



รวม รวม รวม รวม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ไตรมาส 1 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. ไตรมาส 2 เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ไตรมาส 3 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ไตรมาส 4

กลยทุธ์ ไตรมาส 3 ไตรมาส 4ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รบัผิดชอบ
แผนการใช้จา่ยรายไตรมาส

งบประมาณ
รวมทัง้สิน้

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

5.3.10 กจิกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม
ไทย

ฝ่ายงานบุคลากร -           -           10,000      10,000      -        10,000           

5.3.11 กจิกรรมเปิดบ้าน Open house EDU และ
กจิกรรมสถาปนาคณะครุศาสตร์

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 200,000     200,000    -           -           -        200,000         

5.3.12 กจิกรรมจัดท าวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์คณะ    
 ครุศาสตร์

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 40,000       40,000      -           -           -        40,000           

5.3.13 กจิกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่เอกไทยประจ าปี
การศึกษา 2562 (เอกไทยเริงร่ืน  ม่วนซ่ืน 
สัมพันธ์)

สาขาวิชาภาษาไทย -           -           12,000      12,000      -        12,000           

5.3.14 กจิกรรมบริหารอสีานสัมพันธ์  คร้ังท่ี 10 สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา

60,000       60,000      -           -           -        60,000           

5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพและส่ิงแวดล้อม
ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และการ

5.4  โครงการปรบัปรงุและพัฒนาอาคารสถานที่
 ภูมทิัศน์ และระบบสาธารณปูโภค ภายใน
คณะ

คณะครศุาสตร์ 114,389     730,000     -           844,389    -        -        -           -           -           -           -        -           -        -        - -        844,389         

ปฏิบัติงาน 5.4.1 กจิกรรม 5 ส.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 14,389       14,389      -           -           -        14,389           

5.4.2 กจิกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายใน
คณะครุศาสตร์

ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 150,000     150,000    -           -           -        150,000         

5.4.3 กจิกรรมจ้างเหมาท าป้ายช่ือคณะครุศาสตร์ ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 100,000     100,000    -           -           -        100,000         

5.4.4 กจิกรรมจ้างเหมาปรับปรุง ต่อเติมหลังคา
อาคารพิทยปกรณ์

ฝ่ายงานอาคารสถานท่ี 580,000     580,000    -           -           -        580,000         
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ภาคผนวก 
   - การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) 
   - คณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564)  
    และจัดทําแผนปฏบิัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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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 เพื่อใหคณะมีแผนไวใชเปนแนวทาง ทิศทางในการ
บริหารคณะใหเปนไปตามประเด็นยทุธศาสตรที่กําหนด โดยเกดิจากการรวมมือกันของบคุลากรในคณะ 
 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  คณะมีแผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และมีเคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาคณะใหเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับตอสังคม 
  
  รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ 
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