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คํานํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดมีการจัด ทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานของคณะและใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริห ารคณะให
เปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือกันของบุคลากรในคณะ รวมกันวิเคราะห
สภาพการณทั้งภายในและภายนอกที่ส งผลตอการดํ าเนินงานของคณะ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ใหเปนไปตามแผนกลยุทธของคณะที่ส อดคล องกับแผนกลยุทธระดับสถาบัน ซึ่งไดพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห งชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเ คราะห
และใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด วยเนื้ อหาสํ าคัญ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการ และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ
และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ และภาคผนวกแสดงการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรในคณะ
คณะผู จัด ทํ าขอขอบพระคุ ณ บุ ค ลากรทุ กท า นที่ รวมกั นจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 จนแลวเสร็จ โดยแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุค ลากร
ในคณะฉบับนี้ จะเปนแนวทางสําคัญในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตามวิสัยทัศนข องคณะที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล”
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ตุลาคม 2560
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บทสรุปผูบริหาร
คณะครุศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป น คณะที่ จัด ตั้ งขึ้ น ตามมติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหแยกออกจาก
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย นครพนม และจัด ตั้งคณะครุศาสตร เปนสวนงานภายใน
ของมหาวิท ยาลั ย นครพนม ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ฉบั บ ที่ 1/2558 เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง
คณะครุ ศ าสตร อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห ง พระราชบั ญญั ติ มหาวิ ท ยาลัย
นครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห งพระราชบัญญั ติการบริห ารสวนงานภายในของสถาบัน อุ ดมศึกษา
พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน
ของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุล าคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะ
เปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทํ าขึ้นภายใตกรอบแผนยุทธศาสตร
ของคณะที่ สอดคล องกั บแผนยุ ท ธศาสตรระดั บ สถาบัน อั นจะนํา ไปสูก ารปฏิบั ติง านอยา งเป นรู ป ธรรม
ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ
สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ และภาคผนวก
โดยโครงการแยกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร จํ า นวน 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 จํ านวน 3 โครงการ ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ 2 จํ า นวน 3 โครงการ ประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 2 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 4 โครงการ และประเด็นยุทธศาสตรที่
5 จํานวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด 14 โครงการหลัก
ทั้ ง นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห น โยบายและแผน ได วิ เ คราะห แ ละจํ า แนกโครงการ/กิ จ กรรมต า ง ๆ
ตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ และเพื่อใหงาย
ตอการประเมิ นผลการดําเนิ น งานตามค าเปา หมายที่ กําหนดไวในแตล ะประเด็ นยุท ธศาสตร ไดชั ด เจน
มากยิ่งขึ้ น และผลจากการประเมิ นจะเปนขอมูล สํ าคัญ สํา หรับ การปรับ ปรุงและพั ฒนางานตามพันธกิ จ
และประเด็นยุทธศาสตรของคณะในปตอ ๆ ไปอยางตอเนื่อง

(ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร)
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมหลัก อัตลักษณ และเอกลักษณ
ปรัชญา
พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นอมนําสังคม
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิช าชีพทางการศึกษา
ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคค วามรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
เปาประสงค
1. บั ณฑิต และบุ ค ลากรทางการศึ กษาเป นผู ตื่น รู คู คุ ณธรรม มี จรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
และตรงตามความตองการของสังคม
2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได
3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน
4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
คานิยมหลักของคณะครุศาสตร
Excellence : ความเปนเลิศ
Dignity
: ความสงางาม
Unique
: เอกลักษณความเปนครู
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อัตลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาตน ตื่นรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เอกลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรับใชสังคม
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2. โครงสรางการบริหาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ

หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคลากร
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานการเงิน บัญชี พัสดุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธคณะ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานสารบรรณ
- งานความปลอดภัย
- งานโสตทัศนูปกรณ
- งานจุลสาร

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี
- งานกลุมวิชาชีพครู
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานหลักสูตรและวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิจัย
- งานการจัดการความรู (KM)
- งานสารสนเทศ
- งานวารสาร

- งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานชุมชนสัมพันธ
- งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
/ทุนการศึกษาของนักศึกษา
- งานกีฬา
- งานศิษยเกา
- งานหอพักนักศึกษา
- งานกิจกรรมสรางชุมชนทางวิชาชีพ
- งานบริการวิชาการแกสังคม
- งานวิเทศสัมพันธ
- งานกิจกรรมเสริมความเปนครู
- งานปรับปรุงภูมิทัศน

3
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3. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
คณะครุศาสตร ดําเนินการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจํานวน 9 หลักสูตร ในปการศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับ

หลักสูตร

ปริญญาโท

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ปริญญาตรี

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชา
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3. สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย

4. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สายงาน/ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
1. สายวิชาการ
63
1.1 ขาราชการ (เงินแผนดิน)
9
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
41
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
6
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได)
7
2. สายสนับสนุน
37
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
3
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
5
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผนดิน)
8
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได)
21
รวมทั้งสิ้น
100
ขอมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2561
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5. งบประมาณโดยรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับกลางป)
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร ไดแก (1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน (2) การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
จัดการที่ดี (4) การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ย วของ และการมีสวนรวมตอสังคม (5) การริเริ่ม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี คณะมีแ ผนการใชเ งินในการบริห ารจัด การเปนเงินจํานวน 38,217,119
บาท โดยจําแนกตามแหลงงบประมาณไดดังนี้

ผลผลิต
ผลงานวิจัยเพือ่ สรางองคความรู
ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลงานการใหบริการวิชาการ
รวมงบประมาณ

แผนดิน
1,067,200
3,882,800

รายได
357,000
32,228,019
-

รวม
357,000
33,295,219
3,882,800

รอยละ
0.93
87.12
10.16

70,000
142,100
5,162,100

110,000
360,000
33,055,019

180,000
502,100
38,217,119

0.47
1.31
100.00
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ และความสอดคลองของแผน
1. สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จุดแข็ง (S)
หลักสูตรของคณะเปนที่ตองการของสังคม
บุคลากรมีความสามัคคี รักและผูกพันตอองคกร
ภายใตวัฒนธรรมองคกรที่สรางสรรครวมกัน
บุคลากรมีอายุเฉลี่ยอยูในวัยทํางาน พรอมในการ
พัฒนาตนเอง
สถานที่จัดการเรียนการสอนเพียงพอตอการจัดการ
เรียนรู
มีเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภายนอกที่
เขมแข็งและมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
มีอาจารยประจําที่มีวุฒิตรงตามเกณฑและมีความ
เชี่ยวชาญตามศาสตรนั้นๆ

1.
2.
3.
4.
5.

จุดออน (W)
อัตราสวนจํานวนอาจารยประจําตอนักศึกษา
ทุกหลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ
งบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรรมีจํานวน
นอย ไมเพียงพอตอการบริการจัดการหลักสูตร
และการดําเนินการอืน่ ๆ ของหลักสูตร
สื่อ อุปกรณ และครุภัณฑประกอบการเรียน
การสอน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
การเขาถึงระบบสารสนเทศของคณะ ยังไม
รวดเร็วและทันสมัย สงผลใหคณะไมสามารถใช
ประโยชนจากสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดังกลาวในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ไดมากเทาที่ควร

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

1. ประชากรในพื้นทีม่ ีคานิยมในการเขาศึกษาตอ
ดานวิชาชีพครู
2. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน
ในการศึกษา ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
3. หนวยราชการ โรงเรียน อบต.มีความตองการในการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทําใหคณะมีโอกาสในการ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ
4. จังหวัดนครพนมตั้งอยูในอนุภมู ภิ าคลุมแมน้ําโขง
สงผลใหคณะครุศาสตรไดรับโอกาสในการเลือกเขา
ศึกษาตอจากประเทศที่อยูในแถบอนุภูมภิ าคลุม
แมน้ําโขง
5. จังหวัดนครพนมมีฐานขอมูลชาติพันธุภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นที่หลากหลาย ทําใหเปนแหลงในการสืบคน
ขอมูลไดอยางครอบคลุมและสามารถพัฒนาเปน
ศูนยรวมภูมิปญญาทองถิ่นได

1. นโยบายในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย
2. นโยบายการเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน
สงผลใหเกิดปญหากับการจัดการเรียนการสอน
และการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลืองของคณะ
3. นโยบายการปฏิรูปโครงสรางองคกรทางการศึกษา
ของไทยสงผลใหเกิดผลกระทบกับบัณฑิตในการ
แสวงหางาน
4. ประชากรในจังหวัดนครพนมสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีรายได
ไมแนนอนและมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํา
5. ระบบขนสงมวลชนยังไมอํานวยความสะดวก
ใหกับนักศึกษาในการเดินทาง
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2. รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชีว้ ัด ของแผนกลยุทธคณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตาม
แนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ตอบสนองความตองการของประเทศ
และนานาชาติ

1. ผลักดันใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

2. พัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรของคณะ
โดยใหความสําคัญกับการสํารวจความตองการของ
ผูประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตร
ของคณะ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
มีมาตรฐานหลักสูตรและความตองการของ โดยอาศัยความรวมมือจากตางคณะ เชน หลักสูตร
ประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญา ปริญญาโท และการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอก
เอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ
ของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร
4. จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชา
มีการบูรณาการการเรียนการสอน
ตางๆ ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการเริ่มตนจากการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ
อาศัยแนวทาง EIS (English Integrated Study)
พัฒนาไปสู English Classroom
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
ในคณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการ
สอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยให
ปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคช คณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่เลี้ยง
หรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับ
ที่รวมเรียนรูกับผูเ รียนและโรงเรียนรวม
ผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต (Training School)
ผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบ เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC)
(Professional Learning Community : 6. เสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียนรวมผลิต
PLC)
และชุมชน ในการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
1.6 คณะครุศาสตร มีกิจกรรมดานการทํานุ 7. สงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการทํา
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่นักศึกษาไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม และศาสนา ทั้งกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

6 เปาประสงค

7 กลยุทธ

1. จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไดรับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ

2. จํานวนหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโท/เอก ไดรับการ
ปรับปรุงตามเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
3. จํานวนรายวิชาที่มีการ
บูรณาการภาษาอังกฤษ
ในการจัดการเรียนการสอน
4. จํานวนรายวิชาที่เนน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง
5. จํานวนบันทึกขอตกลง
ความเขาใจกับโรงเรียนรวม
ผลิตและชุมชน ในการ
พัฒนาสูการเปนชุมชนแหง
การเรียนรูทางวิชาชีพ
6. จํานวนโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา

6 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงค
2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุน
การทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอนและสรางองค
ความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความ
วิจัย และบทความวิชาการ แกบุคลากรใน
คณะ
2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศ
ดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ การดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เปนตน
2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหนวยงานภายนอกคณะ

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่
เปนของคณะ

5 เปาประสงค

กลยุทธ
1. แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยที่ชัดเจน
เปนที่ยอมรับของบุคลากรของคณะ
2. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํา
วิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการ
เรียนการสอนและสรางองคความรู และ
งบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน
3. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ
แกบุคลากร ใหมีการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ
และการนําเสนอทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. สนับสนุนใหคณะเกิดบรรยากาศแหงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในองคความรูตาง ๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อสรางกับรับรูใ หกับ
องคกรภายนอกและการเขารวมเปนเจาภาพใน
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
5. สงเสริม สนับสนุนการแสวงหาแหลงทุน
ภายนอกกับองคกรที่เกี่ยวของ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานการศึกษาอื่นและ
สรางเครือขายการทําวิจัยรวมและการบริการ
วิชาการกับทั้งองคกรภายในและนานาชาติ
6. ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการวิจัยและ
สรางนักวิจัยรุนใหมใหกับคณะ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยในคณะที่
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
การจัดสรร

6 กลยุทธ

5 ตัวชี้วัด

3. จํานวนครั้งของการ
ปาฐกถาของบุคคลสําคัญ
หรือการจัดประชุมวิชาการ
ทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4. จํานวนทุนที่ไดรับจาก
องคกรภายนอกในการทํา
วิจัยหรือบริการวิชาการ
5. คณะมีวารสารครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
เปาประสงค
3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใช
ในการพัฒนาดานการเรียนการสอน และ
บูรณาการระบบสารสนเทศใหเขากับการ
ทํางานตาง ๆ ในคณะ

กลยุทธ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการ
เรียนการสอน การดูแลชวยเหลือนักศึกษา การ
สื่อสารระหวางคณะกับผูปกครอง ตลอดทั้งการ
เผยแพรการทํางานของคณะตอสาธารณชนอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหมีการ
นําเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะมาบูรณาการ
กับการทํางานในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อใช
ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ ที่มีการ
ในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ
สื่อสารมากกวา 1 ภาษา
คณะ มุงสูความเปนนานาชาติ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยเพิ่มการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกาที่
3. พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน และ
เปนปจจุบัน
ใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนา
คณะ
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของ 4. สงเสริมใหมีหองเรียนตนแบบ และพัฒนา
การเรียนรูใ นศตวรรษที่ 21 และการพัฒ นา สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะใน
สิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน ศตวรรษที่ 21 เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

4 เปาประสงค

4 กลยุทธ

ตัวชี้วัด
1. คณะมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกา
ที่เปนปจจุบัน
3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่
เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

3 ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม
เปาประสงค
4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวม
ผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาทุก
ชั้นป อันเปนพื้นที่เรียนรูรวมกันระหวาง
คณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสู
การรวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการ
รวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในจังหวัดนครพนมและใกลเคียง
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการเชิงรุก

กลยุทธ
1. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร การสราง
พันธมิตรในดานวิชาการ และการสรางเครือขาย
การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ
และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมมือกับองคกร
และหนวยงานทางการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูรวมกัน ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

3. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกแก
ผูรับบริการโดยมีหนวยงานที่ออกแบบระบบในทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการมีขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ
การประชาสัมพันธเชิงรุก ระบบจายคาตอบแทน
และงบประมาณสมทบคณะ การติดตามและ
ประเมินผลการใหบริการวิชาการ
4. แสวงหาความรวมมือทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับหนวยงาน
ภายนอกคณะ
5. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการทํากิจกรรม
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4 เปาประสงค

5 กลยุทธ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนขอตกลงรวมมือกับ
องคกรและหนวยงานทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรู
2. คณะมีขอตกลงกับ
หนวยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา
3. จํานวนการบริการทาง
วิชาการเชิงรุก

4. จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4 ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
เปาประสงค
5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกัน
ระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ

กลยุทธ
1. สนับสนุนการสรางคานิยมรวมกันอยาง
สรางสรรคและสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีของ
องคการ ผานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ของคณะ
2. สงเสริมใหบุคลากรคํานึงถึงประโยชนของ
นักศึกษาในฐานะผูรับบริการเปนสําคัญสูงสุด
ซึ่งบุคลากรทุกคนในคณะตองใหความสําคัญกับ
กิจกรรมหรือการใหบริการอันจะเปนประโยชน
ตอนักศึกษาเปนสําคัญ
5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการ 3. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกาวไปสูคณะชั้นนํา
เรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะชั้นนําแหง แหงการเรียนรู ผานการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยน
การเรียนรู (Faculty Learning
เรียนรูใ นคณะ
Community : FLC)
5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน
4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุน
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปน
จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแบบอยาง
แบบอยางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
ในการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจ
5. สงเสริมและพัฒนาความรัก ความสามัคคี และ
ใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความมุงมั่น ความยึดมั่นผูกพันในองคการ โดยมุงเนนการให
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับ เกียรติ ใหโอกาส ความเสมอภาค และอํานาจใน
คณะ
การตัดสินใจ
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการ 6. ผลักดันใหมีระบบสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนอง ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ตอความแตกตางของการปฏิบัติงาน

5 เปาประสงค

6 กลยุทธ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมที่มุงเนน
สรางคานิยมรวมกัน

2. คณะมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ของอาจารยในคณะ
3. คณะมีคูมือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน
4. คณะมีระบบและกลไกใน
การสรางแรงจูงใจและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

4 ตัวชี้วัด

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร 24 เปาประสงค 28 กลยุทธ 22 ตัวชีว้ ัด
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3. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบ าล

พันธกิจคณะฯ

กลยุทธคณะฯ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหเปนผูต ื่นรู คูค ุณธรรม
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของสังคม

2. พัฒนพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ
ทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสราง
องคความรูทางการศึกษารวมถึงการ
ถายทอดองคความรูสูสังคม

3. ใหบริการวิชาการแกชมุ ชนทองถิ่นใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคม
อาเซียน

4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
และตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

ประเด็น ยุทธศาสตรท ี่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรีย นการสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ
2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุ น การ
ทําวิจัยใหก ับคณาจารยส ําหรับการวิ จัย ทางด า น
การเรี ย นการสอนและสร า งองค ค วามรู และ
งบประมาณสํา หรับบุคลากรสายสนับสนุนในการ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุ ศ าสตร มี ก ารสนั บสนุ น การผลิ ต
เอกสาร หนั งสื อ ตํ า รา สื่ อ การสอน บทความ
วิจัย และบทความวิช าการ แกบุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุศาสตร มีการสรา งบรรยากาศด า น
วิ ช าการ เช น การปาฐกถาของบุ ค คลสํ า คั ญ
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ข อง
คณะ เปนตน
2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิ จั ย จาก
หนวยงานภายนอกคณะ
2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่ เป น
ของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่ อ ใชใ น
การพัฒนาดานการเรียนการสอน และบูรณาการ
ระบบสารสนเทศใ ห เข า กั บ การทํ า งานต า ง ๆ
ในคณะ
3.2 คณะครุ ศาสตร มี ร ะบบข อ มู ล สารสนเทศ
ตลอดทั้ ง ระบบกา รประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ก า ร
สื่อสารมากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุ ศาสตร ฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เก า ที่ เป น
ปจจุบัน
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรีย นตนแบบของการ
เรี ย นรู ใ นศตว รรษ ที่ 21 แล ะ กา รพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอ วิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหา
ความรวมมือกับองคกรที่เกี่ย วของฯ
4.1 คณะครุ ศาสตร มี ก ารพั ฒนาโรงเรี ย นร วม
ผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูข องนั ก ศึ ก ษาทุ ก ชั้ น ป
อั น เป น พื้ น ที่ เรี ย นรู ร ว มกั น ระหว า งคณาจารย
นักศึก ษา และโรงเรี ย น อั น นํ า ไปสู ก ารร วมมื อ
ดานตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุศ าสตร มี ก ารทํ า ขอ ตกลงในการ
รวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึก ษาใน
พื้ น ที่ เพื่ อ พั ฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษาใ นจั งหวั ด
นครพนมและใกลเคีย ง
4.3 คณะครุศาสตร มี ก ารพั ฒนาระบบบริ ก าร
วิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือ ทางด า นการ
เรี ย นการสอน กา รวิ จัย การบริ ก ารวิ ช าการ
ตลอดทั้ ง การแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ
องคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ํา โขง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริม่ สรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรทีด่ ี
5.1 คณะครุศาสตร มีคานิย มที่ดีร วมกัน ระหวาง
บุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีขององคก าร
5.2 คณะครุศาสตร มี ก ารสร า งชุ มชนแห ง การ
เรียนรูข ององค ก าร อั น นํ า ไปสู คณะชั้ น นํา แห ง
การเรี ย นรู (Faculty Learning Community :
FLC)
5.3 คณะครุศาสตร มี คูมือ การปฏิ บัติง าน ของ
บุคลากรสายสนั บสนุ น เพื่ อ เป น แบบอย า งการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรา งแรงจูงใจใหกั บ
อาจารย แ ละบุ คลากร ให มีค วามมุ งมั่ น ในการ
ปฏิบัติงานอยา งเต็มที่แ ละทุมเทใหกับคณะ
5.5 คณะครุ ศาสตร มี ร ะบบการประเมิ น การ
ปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองต อ
ความแตกตา งของการปฏิบัติงาน

1.1 หลักสูต รระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการ
ผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 หลั ก สู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตอบสนองความ
ตองการของประเทศและนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลั กสู ต ร
และควา มต องการของประเทศ และมี ก ารพั ฒนา
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที่ ต อยอดจากหลั กสู ต รระดั บ
ปริญญาโทของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนภาษาอัง กฤษในรายวิชาตา ง ๆ
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลั ก สู ต รในคณะครุ
ศาสตรเนนการเรียนรูจ ากการปฏิบัติจ ริง โดยคณาจารย
มี บ ทบ า ทเป น โค ช ห รื อ พี่ เลี้ ย ง (Coaching and
Mentoring) ที่ร วมเรียนรูกั บ ผู เรี ยนและโรงเรี ยนร ว ม
ผลิต (Training School) เพื่อสรา งต น แบบชุ ม ชนแห ง
การ เรี ย นรู ท า งวิ ชา ชี พ (Professional Learning
Community : PLC)
1.6 คณะครุ ศ าสตร มี กิ จ กรรมด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพื่อเปนการแสดงบทบาท
ในการสง เสริมกิจกรรมที่คณะมีสวนรว มตอสังคม

6 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด

3 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด

โครงการหลัก
ในแผนปฏิบัติฯ

3 โครงการ

3 โครงการ

2 โครงการ

4 โครงการ

2 โครงการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ
คณะฯ

13
สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
1. แผนผังการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ป พ.ศ.2560-2564
คณะครุศาสตร (บุคลากรในคณะ) พิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2560-2564)
ของคณะระหวางวันที่ 11, 17-19 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมทางไกล
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสถาบัน
คณะฯ และสาขาวิชา, ฝายงาน กําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ
โดยระบุผูรับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาในการดําเนินงานใหชัดเจน

ผูบริหารคณะ รวมกับฝายวิเคราะหนโยบายฯ
ตรวจสอบและวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม
ประสานสาขาวิชา/
ฝายงาน ปรับแกขอมูล

สาขาวิชา/ฝายงาน กรอกขอมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ลงในระบบแผน
ของมหาวิทยาลัย และจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการของคณะ
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน จัดทํารูปเลม และสําเนาแผนปฏิบัติราชการ ที่ไดรับอนุมัตแิ ลวใหกับสาขาวิชา
และฝายงานในคณะ พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ เพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ทุกฝายงานในคณะดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ทุกฝายงานในคณะรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น ผานระบบงานแผน
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผนสรุปการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกฝายงานภายในคณะ
พรอมจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร/ปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ 2561 เปนรายไตรมาส เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สิ้นสุดการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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2. แผนการจัดสรรงบประมาณในโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตรคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับกลางป)

ลําดับ

ประเด็นยุทธศาสตรคณะ

1

รายจายตามประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การจัดการทีด่ ี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่
เกีย่ วของ และการมีสวนรวมตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกร
ที่ดี
รายจายประจํา
รวม

2

จํานวน
โครงการ

รวมงบทั้งหมด

13

6,786,620.00

3

3,297,360.00

3

2,113,720.00

1

97,400.00

4

737,900.00

2

540,240.00

13

31,430,499.00
38,217,119.00

แผนภูมแิ สดงการจัดสรรงบประมาณการจัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับกลางป)

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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3. ตัวชีว้ ัดและคาเปาหมายของแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2561
2
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไป
ตามแนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ตอบสนองความตองการของประเทศ
และนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
มีมาตรฐานหลักสูตรและความตองการ
ของประเทศ และมีการพัฒนา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ตอยอดจาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ

1. จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไดรับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตร

2. จํานวนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท/เอก
ไดรับการปรับปรุงตาม
เกณฑมาตรฐานของ
คุรุสภา

หลักสูตร

2

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะ
3. จํานวนรายวิชาที่มี
ครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียน
การบูรณาการภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา

12

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

1.5 การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในคณะครุศาสตรเ นนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดย
คณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring)
ที่รวมเรียนรูกับผูเ รียนและโรงเรียน
รวมผลิต (Training School) เพื่อ
สรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)
1.6 คณะครุศาสตร มีกิจกรรมดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
เพื่อเปนการแสดงบทบาทในการสงเสริม
กิจกรรมที่คณะมีสวนรวมตอสังคม
6 เปาประสงค

4. จํานวนรายวิชาที่เนน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง

รายวิชา

12

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

5. จํานวนบันทึกขอตกลง
ความเขาใจกับโรงเรียน
รวมผลิตและชุมชน ใน
การพัฒนาสูการเปนชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
6. จํานวนโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา

ประเด็น

2

รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

โครงการ/
กิจกรรม

2

รองคณบดี
ฝายกิจการฯ

6 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2561
55
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารย
สําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการ
สอนและสรางองคความรู และ
งบประมาณสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุน
การผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อ
การสอน บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ แกบุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุศาสตร มีการสราง
บรรยากาศดานวิชาการ เชน
การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เปนตน
2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุน
การวิจัยจากหนวยงานภายนอกคณะ

1. จํานวนอาจารย
ในคณะที่ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก

รอยละ

2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
การจัดสรร

บาท/คน

25,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

3. จํานวนครั้งของการปาฐกถา
ของบุคคลสําคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ครั้ง/ป

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

4. จํานวนทุนที่ไดรับจาก
องคกรภายนอกในการทําวิจัย
หรือบริการวิชาการ

โครงการ/
กิจกรรม

2

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทาง
วิชาการที่เปนของคณะ
5 เปาประสงค

5. คณะมีวารสารครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
5 ตัวชี้วัด

วารสาร

1

1.รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
2.รองคณบดีฝาย
กิจการฯ
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพือ่ การจัดการทีด่ ี
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2561
2
1. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ
2. รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบ
สารสนเทศเพื่อใชในการพัฒ นา
ดานการเรียนการสอน และบูรณา
การระบบสารสนเทศใหเขากับการ
ทํางานตาง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูล
สารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการ
ประชาสัมพันธ ที่มีการสื่อสาร
มากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษย
เกาที่เปนปจจุบัน

1. คณะมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา

ระบบ

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกา
ที่เปนปจจุบัน

ฐานขอมูล

1

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียน
ตนแบบของการเรียนรูในศตวรรษที่
21 และการพัฒ นาสิ่งแวดลอมของ
คณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน
4 เปาประสงค

3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่ หองเรียน
เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

1

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

3 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสว นรวมตอสังคม
เปาประสงค
4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนา
โรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ของนักศึกษาทุกชั้นป อันเปนพื้นที่
เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย
นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการ
รวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลง
ในการรวมมือกับองคกรและหนวยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดนครพนม
และใกลเคียง
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบ
บริการวิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือ
ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒ นธรรมกับองคกร
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4 เปาประสงค

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2561
1. จํานวนขอตกลงรวมมือกับ ประเด็น
2
1.รองคณบดีฝาย
องคกรและหนวยงานทางการ
วิชาการฯ
ศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง
2.รองคณบดีฝาย
เรียนรู
กิจการฯ
ตัวชี้วัด

หนวยนับ

2. คณะมีขอตกลงกับ
หนวยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

หนวยงาน

1

1.รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
2.รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

3. จํานวนการบริการทาง
วิชาการเชิงรุก
4. จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

5

รองคณบดีฝาย
กิจการฯ
รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

1

4 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

19
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควฒ
ั นธรรมองคกรที่ดี
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดี
รวมกันระหวางบุคลากรในคณะ
และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

1. จํานวนกิจกรรมที่มุงเนน
สรางคานิยมรวมกัน

5.2 คณะครุศาสตร มีการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ
อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการ
เรียนรู (Faculty Learning
Community : FLC)
5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสราง
แรงจูงใจใหกับอาจารยและ
บุคลากร ใหมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเท
ใหกับคณะ
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่มีความ
เที่ยงตรงและตอบสนองตอความ
แตกตางของการปฏิบัติงาน
5 เปาประสงค

หนวยนับ

เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ

โครงการ/
กิจกรรม

2

1. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ
2. รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ
3. รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
1. รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

2. คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการเรียนการสอน
และการวิจัยของอาจารย
ในคณะ

ครั้ง/ป

8

3. คณะมีคูมือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน

เลม

1

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

4. คณะมีระบบและกลไกใน
การสรางแรงจูงใจและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระบบ

1

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

4 ตัวชี้วัด

รวมตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธคณะครุศาสตร จํานวน 22 ตัวชีว้ ัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

20
ตัวชีว้ ัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ลําดับ
ตัวชี้วัด
หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (7 ตัวชี้วัด)
1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดรบั การ
หลักสูตร
2
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ปรับปรุงตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
2 จํานวนหลักสูตรในระดับ ปริญญาโท/เอก ไดรบั
หลักสูตร
2
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
การปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา
3 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษ
รายวิชา
12
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ในการจัดการเรียนการสอน
4 จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการจัดการเรียน
รายวิชา
12
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
การสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบ ัติจริง
5 จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับ โรงเรียน
ประเด็น
2
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รวมผลิตและชุมชน ในการพัฒนาสูการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
6 จํานวนโครงการทํานุบ ํารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/
2
รองคณบดีฝายกิจการฯ
และศาสนา
กิจกรรม
7 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
รอยละ
95
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ (6 ตัวชี้วัด)
8 จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรับ การสนับ สนุน
รอยละ
55
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
9 จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ การจัดสรร
บาท/คน
25,000 รองคณบดีฝายวิชาการฯ
10 จํานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคลสําคัญ
ครั้ง/ป
1
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ
11 จํานวนทุนที่ไดรับ จากองคกรภายนอกในการทํา โครงการ/
2
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
วิจัยหรือบริการวิชาการ
กิจกรรม
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
12 คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม วารสาร
1
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
13 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับ การตีพิมพหรือ
รอยละ
15
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
เผยแพรในระดับ ชาติ/นานาชาติตออาจารย
ประจําคณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี (4 ตัวชี้วัด)
14 คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับ สนุน
ระบบ
2
1. รองคณบดีฝายบริหารฯ
การเรียนการสอนและการชวยเหลือนักศึกษา
2. รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
15 คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน
ฐานขอมูล
1
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

21
ลําดับ
ตัวชี้วัด
หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
16 คณะมีหองเรียนตนแบบทีเ่ อื้อตอการเรียนรู
หองเรียน
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21
17 ความพึงพอใจของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ
คาเฉลี่ย
4.00
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม (5 ตัวชี้วัด)
18 จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและหนวยงาน ประเด็น
2
1.รองคณบดีฝายกิจการฯ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู
2.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
19 คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการศึกษาใน
หนวยงาน
1
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
20 จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก
โครงการ/
5
รองคณบดีฝายกิจการฯ
กิจกรรม
21 จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
โครงการ/
1
รองคณบดีฝายกิจการฯ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน กิจกรรม
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
22 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมบริการ
รอยละ
95
รองคณบดีฝายกิจการฯ
วิชาการที่บ รรลุเปาหมายตามแผนงานบริการ
วิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี (5 ตัวชี้วัด)
23 จํานวนกิจกรรมที่มุงเนนสรางคานิยมรวมกัน
โครงการ/
2
1. รองคณบดีฝายบริหารฯ
กิจกรรม
2. รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
3. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
24 คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียน
ครั้ง/ป
8
1. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
การสอนและการวิจัยของอาจารยในคณะ
25 คณะมีคูมือการปฏิบ ัติงานของบุคลากรสาย
เลม
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ
สนับสนุน
26 คณะมีระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจและ
ระบบ
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบ าล
27 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผน
รอยละ
85
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ดําเนินงาน
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 27 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับปรับปรุงกลางปี)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

บ.กศ.

ป.โท

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
สะสม

หอพักฯ
ต.ค.

ไตรมาส 1
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

142,990
35,000
35,000

238,350
35,000

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน 2 หลักสูตร
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
กิจกรรมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ และการสนับสนุนการเรียนการสอน
ภายในคณะครุศาสตร์

2.1
2.2
2.3
2.4

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ าขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุน่ ในโรงเรียนระดับปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานทีข่ องนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สสู่ าขาวิชาคอมพิวเตอร์
กิจกรรมนาเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ชัน้ ปีที่ 5
กิจกรรมศึกษานอกห้องเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูใ้ นการพัฒนานักศึกษาครูคอมพิวเตอร์ ใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
กิจกรรม Com care ครัง้ ที่ 7
กิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีส่ าหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสังคมศึกษา
กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพโรงเรียน
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องเอกไทย ประจาปีการศึกษา 2560
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทักษะทางวิชาการสาหรับนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสมู่ ิติการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

สาขาวิชา/ฝ่ายวิชาการ
สาขาวิชา/ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา/ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ดร.ศุภกร ศรเพชร
ฝ่ายประกันฯ
ฝ่ายประกันฯ
ฝ่ายประกันฯ
ฝ่ายงานทะเบียนฯ

1,244,920

576,640
100,000
105,000
70,000
32,000
59,640
120,000
50,000
40,000
340,700 186,000

-

-

-

-

576,640
100,000
105,000
70,000
32,000
59,640
120,000
50,000
40,000
1,771,620

10,000
5,000
75,000
15,000

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

10,000
5,000
75,000
15,000

-

-

-

-

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

15,000
25,000
37,600
20,000
65,200
5,000
30,000
20,000

20,000
15,000
-

-

-

-

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา

12,000
5,000
15,000

สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

-

-

-

15,000
25,000
20,000
37,600
20,000
65,200
15,000
5,000
30,000
20,000

-

-

-

-

12,000
5,000
15,000

89,400
20,000
10,000
5,000
-

4,700

-

-

-

89,400
20,000
10,000
5,000
4,700

40,800

30,000
-

-

-

-

30,000
40,800

-

-

-

8,300

41,770

-

55,230
30,000

-

-

5,000

35,000

35,000
35,000

50,000

-

50,000
13,350
70,000 228,000

-

70,000
6,770

25,230
59,640
120,000

8,300
87,444 247,036 357,680

92,000 157,536

285,624

26,820

10,000
5,000
18,184

29,996
15,000

5,000
45,600

51,000

13,350
149,700

15,000
15,000

10,000

20,000
37,600
20,000
65,200
15,000
5,000
30,000
20,000
12,000
5,000
15,000
7,444

48,240

33,716
20,000
10,000
5,000
4,700
30,000

40,800

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

บ.กศ.

ป.โท

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
สะสม

หอพักฯ
ต.ค.

2.25 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีข่ องนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
2.26 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2561
2.27 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง แสดงมุทิตาจิตต่อบัณฑิตใหม่ สาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2.28 กิจกรรมเตรียมความพร้อมน้องใหม่สสู่ าขาวิชาวิทยาศาสตร์
2.29 กิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2.30 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2.31 กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21
2.32 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2.33 กิจกรรมนิเทศติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับ สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
2.34 กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยให้กับ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
นักศึกษาปริญญาโท รุน่ ที่ 9
2.35 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.36 กิจกรรมส่งเสริมรักษาความเป็นไทย
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.37 กิจกรรมไหว้ครู
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.38 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.39 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.40 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.41 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
2.42 กิจกรรมซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร สาหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ฝ่ายงานทะเบียน
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
2.43 กิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ฝ่ายงานทานุฯ
2.44 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ฝ่ายงานทานุฯ
2.45 กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ประจาปีการศึกษา
ฝ่ายงานทานุฯ
2560
2.46 กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม
ฝ่ายงานทานุฯ
2.47 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป์
ฝ่ายงานทานุฯ
2.48 กิจกรรมอนุรกั ษ์ผา้ พื้นเมืองจังหวัดนครพนม
สาขาวิชาภาษาไทย
2.49 กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานผ่านสือ่ พ้นบ้านหมอลา
ผศ.ดร.ทินกร อัตไพบูลย์
2.50 กิจกรรมบริหารสัมพันธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.51 กิจกรรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.52 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2.53 กิจกรรมสอนเสริมวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ/การศึกษาปฐมวัย
2.54 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2561
3 โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
3.1 กิจกรรมสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
3.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
3.3 กิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
3.4 กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ

15,000
-

10,000

-

-

-

15,000
10,000

15,000

-

-

-

-

15,000

15,000
50,000
45,000

-

-

-

-

ไตรมาส 1
พ.ย.
15,000

ธ.ค.

ม.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ไตรมาส 3
พ.ค.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ค.

ก.ย.

10,000
15,000

-

-

-

-

15,000
50,000
45,000

15,000

40,000

-

-

-

-

40,000

40,000

3,000
-

-

6,000

-

-

3,000
6,000

3,000

-

-

10,000

-

-

10,000

10,000

190,000
30,000
187,280

30,000
10,000
56,000
40,000
15,000
-

-

-

-

30,000
10,000
56,000
230,000
15,000
30,000
187,280

10,000
-

50,000
20,000

-

-

-

50,000
10,000
20,000

60,000
3,000
47,400
9,240
5,000

40,000
- 33,000
- 100,000
- 37,000
-

-

-

40,000
60,000
3,000
47,400
33,000
100,000
37,000
9,240
5,000

50,000

473,600

475,500

-

-

-

949,100 135,500

30,000
20,000
-

20,000
20,000

-

-

-

30,000
20,000
20,000
20,000

45,000

6,000

33,000

57,000

30,000
10,000
56,000
40,000
15,000

100,000

30,000
187,280
50,000
10,000
20,000
40,000
60,000
3,000
47,400
33,000
100,000
37,000
9,240
5,000
20,000

-

20,000

20,000

200,000
30,000

20,000
20,000
20,000

- 253,600

300,000

-

-

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

บ.กศ.

ป.โท

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
สะสม

ไตรมาส 1
พ.ย.

หอพักฯ
ต.ค.

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัย
กิจกรรมอบรมกฎหมายสาหรับครู/เตรียมความพร้อมสูอ่ าชีพ
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชัน้ เรียน
กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในสถานศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับครู
กิจกรรมอบรมผูก้ ากับลูกเสือสามัญ ขัน้ ความรูเ้ บือ้ งต้น
กิจกรรมพบครูต้นแบบ และพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
กิจกรรมพบผูบ้ ริหาร และครูพี่เลีย้ ง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส
57) และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (สังเกตการ
สอน) (รหัส 58)

ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ
ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ

3.17 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ม.ค.

-

-

-

25,000
90,000
20,000
20,000
20,000
20,000
10,500
65,000
35,000
25,000
228,600

300,000
1,718,520 1,392,840 186,000

-

-

300,000
3,297,360 231,244 308,806 357,680 167,230 177,536

25,000
90,000
20,000
35,000
25,000
228,600

20,000
20,000
20,000
10,500
65,000
-

-

-

-

มี.ค.
25,000
90,000

ไตรมาส 3
พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ย.

20,000
20,000
20,000
20,000
10,500
65,000
35,000
25,000
228,600

485,624

50,600 339,600

300,000
592,690

308,350 278,000

-

13,480

81,970 131,970

51,970

30,000 414,500

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทาวิจัย ผลงานทางวิชาการ และ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าสาหรับ
บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์
1.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการทาวิจัยและผลงานทางวิชาการสาหรับ
บุคลากรสายวิชาการ
1.2 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตารา
1.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
1.4 กิจกรรมจัดทาวารสารครุศาสตร์
1.5 กิจกรรมสนับสนุนการทาวิจัยและการผลิตหนังสือ/ตารา
2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการปฏิบัติงานภายในคณะครุศาสตร์
2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2.2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์
3 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงาน สาหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร์
3.1 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานทีข่ องอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.2 กิจกรรมพัฒนาการเขียน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 มคอ. 7
3.3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีอ่ าจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
3.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
3.5 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.6 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
3.7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3.8 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
บุคลากรสายวิชาการ
3.9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

-

957,000

60,000

-

-

1,017,000

-

357,000

-

-

-

357,000

39,500

340,000
180,000
80,000
53,500

60,000
-

-

-

340,000
180,000
80,000
60,000
93,000

39,500
365,520

10,800
42,700
622,500

15,700

-

-

10,800
82,200
1,003,720

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

4,800
18,000
31,800

22,500
-

-

-

-

4,800
18,000
22,500
31,800

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายงานบุคลากร
คณะครุศาสตร์

300,420
-

400,000
100,000

15,700
-

-

-

15,700
400,000
300,420
100,000

-

100,000

-

-

-

100,000

ฝ่ายงานวิจัยฯ
ฝ่ายงานวิจัยฯ
ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายงานวารสารฯ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ฝ่ายงานวิจัยฯ
ฝ่ายงานประกันฯ

ฝ่ายงานศูนย์ฝกึ ฯ

10,610

- 112,500

- 170,000

112,500

244,500
170,000

170,000

10,610

13,480

51,970

51,970
80,000

51,970

30,000
-

-

53,500

-

-

- 250,000

10,800
42,700
22,500

15,700

-

-

30,000
-

39,500

-

-

-

-

4,800 350,420

39,500
60,500

299,800

-

-

-

4,800
18,000
22,500
31,800
15,700
250,000

50,000
300,420

50,000

50,000
100,000
100,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

บ.กศ.

ป.โท

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
สะสม

ไตรมาส 1
พ.ย.

หอพักฯ
ต.ค.

3.10 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา ปีงบประมาณ 2561
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

-

-

-

-

10,500

405,020 1,633,000

75,700

-

-

2,113,720

10,500

ธ.ค.

ไตรมาส 2
ก.พ.

ม.ค.

10,610 250,000 188,500

15,700 170,000

มี.ค.

ไตรมาส 3
พ.ค.
10,500

เม.ย.

18,280 432,390 231,970

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ค.

351,770

ก.ย.

30,000 414,500

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิง่ แวดล้อมเพื่อการจัดการที่ดี
1 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์และสือ่ การเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1.1 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.2 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา
1.3 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
1.5 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1.6 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในคณะครุศาสตร์
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ฝ่ายงานอาคารฯ

97,400

-

-

-

-

97,400

-

-

-

18,800
13,000
13,900
5,000
7,200
39,500
97,400

-

-

-

-

18,800
13,000
13,900
5,000
7,200
39,500
97,400

-

-

-

164,600

66,600

-

-

-

231,200

50,000

-

50,000

36,400

66,600

-

-

-

103,000

28,200
100,000
142,100

214,600

-

-

-

28,200
100,000
356,700

30,000
30,000
30,000

-

-

-

-

30,000
30,000
30,000

-

30,000
30,000

-

-

-

30,000
30,000

30,000

30,000
-

-

-

-

30,000
30,000

22,100
-

30,000

-

-

-

22,100
30,000

-

30,000

-

-

-

30,000

-

30,000
30,000
4,600
-

-

-

-

30,000
30,000
4,600
-

-

-

57,900

39,500

-

-

-

-

-

18,800
13,000
13,900
5,000
7,200
-

57,900

39,500
39,500

-

-

-

-

-

- 131,200

-

-

-

-

-

-

-

94,600

30,000

30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมต่อสังคม
1 โครงการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
กับองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา
1.1 กิจกรรมเครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรูค้ อมพิวเตอร์สมั พันธ์ และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
1.2 กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 22
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1.3 กิจกรรมครุศาสตร์สมั พันธ์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิน่
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา
2 โครงการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2.1 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
2.2 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และสือ่ การเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ครัง้ ที่ 10
2.4 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.5 กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
2.6 กิจกรรม EDU NPU สัญจร
ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
2.7 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฝ่ายงานบริการวิชาการ
สยามบรมราชกุมารี
2.8 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
ฝ่ายงานบริการวิชาการ
2.9 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การใช้ ICT ใน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน
2.10 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพื่อเตรียมพร้อมแบบบูรณาการ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เด็กปฐมวัย
2.11 กิจกรรมค่ายฐานการเรียนรูค้ รูวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2.12 กิจกรรมค่ายภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย
2.13 กิจกรรม EDU NPU ชวนเพื่อนปัน่ วันอาทิตย์
อ.ภาพพิมพ์ พรหมวงศ์
3 โครงการบริการวิชาการทีส่ ร้างรายได้ คณะครุศาสตร์
ฝ่ายงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

103,000
28,200
50,000
-

52,100

50,000
30,000

60,000

60,000

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
22,100
30,000
30,000
30,000
30,000
-

-

-

-

-

4,600
-

-

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ประเภทงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน

บ.กศ.

ป.โท

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส

รวมงบประมาณ
สะสม

ไตรมาส 1
พ.ย.

หอพักฯ
ต.ค.

3.1 กิจกรรมทีส่ ร้างรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4 โครงการบริการวิชาการเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้และสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับอนุภูมิภาคลุม่ น้าโขง
4.1 กิจกรรมบริการวิชาการแก่สงั คมในระดับอนุภูมิภาคลุม่ น้าโขง
4.2 กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ าษา วัฒนธรรม ประเพณี และสร้าง
ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

คณะครุศาสตร์

ธ.ค.

-

150,000

-

-

-

150,000

-

150,000
-

-

-

-

150,000
-

306,700

431,200

-

-

-

737,900

50,000

52,100

80,000

46,250
31,250
15,000
30,590
-

238,400
8,400
80,000
150,000
225,000
15,000
15,000

-

-

-

284,650 150,000
8,400
80,000
31,250
15,000
150,000 150,000
255,590
15,000
15,000

-

88,400
8,400
80,000

-

15,000

-

-

-

15,000

ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายประกันฯ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3,750

150,000
30,000
-

-

-

-

150,000
30,000
3,750

ฝ่ายงานการเงินฯ/พัสดุ

26,840
76,840

463,400

-

-

-

26,840
540,240 150,000

2,604,480 3,920,440 261,700

-

-

ฝ่ายงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาภาษาไทย

-

-

ไตรมาส 2
ก.พ.

ม.ค.
-

-

-

มี.ค.
150,000

ไตรมาส 3
พ.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

ไตรมาส 4
ส.ค.

ก.ค.

ก.ย.

-

-

-

-

-

-

244,600

30,000

30,000

-

-

-

-

31,250

15,000

-

-

-

-

-

26,840

-

60,000

-

-

-

-

398,350 692,500

-

150,000

60,000 191,200

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การริเริ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

โครงการส่งเสริมความผูกพันและการเป็นสมาชิกทีด่ ีขององค์กร
กิจกรรมกีฬาบุคลากร
กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรคณะครุศาสตร์
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สบื สานวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลคณะครุศาสตร์
กิจกรรมการจัดทารายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานสายสนับสนุน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสานักงานคณบดี
กิจกรรมการตั้งชือ่ อาคารและออกแบบป้ายชือ่ อาคารหลังใหม่ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและพัสดุสาหรับบุคลากรในคณะ
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
รวมทัง้ หมดในการดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์

ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายงานบุคลากร
ฝ่ายงานบุคลากร
สานักงานคณบดี
ฝ่ายงานแผนฯ
ฝ่ายงานการเงินฯ
ฝ่ายงานแผนฯ

-

-

31,250
15,000
- 165,000
15,000

-

-

3,750

-

15,000
15,000
150,000
30,000
3,750

- 253,400

-

-

6,786,620 441,854 610,906 879,580 242,930 538,736

26,840
26,840

-

841,404 567,490 628,410

944,460

35,000

15,000

60,000

