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คํานํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการ
รวมมื อกัน ข อ ง บ ุค ล า ก ร ใ น ค ณ ะ ร ว ม ก ัน ว ิ เ ค ร า ะ ห ส ภ า พ ก า ร ณ ท ั้ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ท ี่ส  ง ผ ล ต  อ ก า ร
ด ํา เ น ิน ง า น ข อ ง ค ณ ะ แ ล ะ ก ํา ห น ด โ ค ร ง ก า ร / ก ิจ ก ร ร ม ใ ห เ ป น ไ ป ต า ม แ ผ น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ข อ ง ค ณ ะ ท ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ
แ ผ น ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร  ร ะ ด ั บ ส ถ า บ ั น ซ ึ่ ง ไ ด  พ ิ จ า ร ณ า แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบาย
กระทรวงศึก ษาธิก าร กรอบทิศทางแผนการศึก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2560-2574 ฉบับ ที่ 12 กรอบแผน
อุ ด มศึ ก ษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาร ะ บ บ ร า ช ก า ร ( ก . พ . ร . ) ม า ว ิเ ค ร า ะ ห แ ล ะ ใ ช เ ป น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ก ํา ห น ด
เ ป า ป ร ะ ส ง ค  โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ต ัว ช ี้ว ัด ค ว า ม ส ํา เ ร ็จ ข อ ง แ ผ น
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คือ สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของคณะ สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัด
และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการจําแนกตามยุทธศาสตร
ของคณะ และภาคผนวกแสดงการมีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรในคณะ
คณะผูจั ดทํ า ขอขอบพระคุณ บุคลากรทุ ก ท านที่รว มกั นจั ดทํ า แผนปฏิบั ติร าชการ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.2560 จนแลวเสร็จ โดยแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุคลากร
ในคณะฉบับนี้ จะเปนแนวทางสําคัญในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะที่ตั้งไว วา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เปนคณะชั้นนําแหง การเรียนรูท างวิชาชีพในระดับ อนุภูมิภาคลุม น้ําโขง ที่มุง ผลิตบัณฑิตและพัฒ นา
บุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการ
บริการวิชาการ”
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
กรกฎาคม 2559
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บทสรุปผูบริหาร
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป น คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามการพิ จ ารณาของสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให
แยกออกจากคณะศิ ล ปศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม และจั ด ตั้ง คณะครุ ศ าสตร
เปนสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558
เรื่ อง จั ด ตั้ง คณะครุ ศาสตร อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบริ ห ารส ว นงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการ
จัด ตั้ง สว นงานภายในของสภาบั นอุ ดมศึ ก ษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2558
คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทําขึ้นภายในกรอบแผนยุท ธศาสตร
ข อ ง ค ณ ะ ท ี่ส อ ด ค ล อ ง ก ับ แ ผ น ย ุท ธ ศ า ส ต ร ร ะ ด ับ ส ถ า บ ัน อันจะนําไปสูการปฏิบัติง านอยางเปนรูปธรรม
ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลอง
ของแผนกลยุ ท ธ แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการ และผลการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มของคณะครุ ศ าสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติร าชการจําแนกตามพันธกิจ และภาคผนวก โดย
โครงการแยกตามยุทธศาสตร จํานวน 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 22 โครงการ
ยุทธศาสตร ที่ 2 จํานวน 15 โครงการ ยุท ธศาสตรที่ 3 จํานวน 3 โครงการ ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 10
โครงการ และยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 14 โครงการ รวมทั้งหมด 64 โครงการ ทั้งนี้ ฝายวิเคราะหนโยบาย
และแผน ไดวิเคราะหและจําแนกโครงการ/กิจกรรมตางๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของคณะ
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ และเพื่อใหงายตอการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามคาเปาหมายที่กําหนดไวในแตละกลยุทธไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น และผลจากการประเมินจะเปนขอมูล
สําคัญสําหรับการปรับปรุงและพัฒนางานตามพันธกิจในปตอๆ ไปอยางตอเนื่อง

(รองศาสตราจารย ดร.ชวลิต ชูกําแพง)
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมหลักของคณะครุศาสตร
ปรัชญา
พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นอมนําสังคม
วิสัยทัศน
คณะครุศ าสตร มหาวิท ยาลัยนครพนม เป นคณะชั้นนํ าแหง การเรีย นรูท างวิชาชีพ ในระดั บ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตรงตามความตองการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
เปาประสงค
1. บัณ ฑิ ต และบุ คลากรทางการศึก ษาเป น ผู ตื่ น รู คู คุ ณธรรม มี จ รรยาบรรณทางวิช าชี พ
และตรงตามความตองการของสังคม
2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได
3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน
4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
คานิยมหลักของคณะครุศาสตร
Excellence : ความเปนเลิศ
Dignity
: ความสงางาม
Unique
: ความเปนเอกลักษณ
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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

- สาขาวิชาระดับปริญญาโท
- สาขาวิชาระดับปริญญาตรี
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานหลักสูตรและวิชาการ
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานบริการวิชาการแกสังคม
- งานศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ
- กิจกรรมเสริมความเปนครู
- งานวิจัย
- งานการจัดการความรู (KM)
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- งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานชุมชนสัมพันธ
- งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
/ทุนการศึกษาของนักศึกษา
- วารสารคณะครุศาสตร

3. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
คณะครุศาสตร ดําเนินการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรตาง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจํานวน 9 หลักสูตร ในปการศึกษา 2559 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. จํานวนบุคลากรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สายงาน/ประเภทบุคลากร
1. สายวิชาการ
1.1 ขาราชการ (เงินแผนดิน)
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได)
2. สายสนับสนุน
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผนดิน)
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได)
รวมทั้งสิ้น
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จํานวน (คน)
53
9
26
15
3
35
3
5
8
19
88
ขอมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559

5. งบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการตามพันธกิจทั้ง 5 ดาน ไดแก (1) ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู
คูค ุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของสังคม (2) พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ
ทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการศึกษารวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม
(3) ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิน่ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน (4) ทํานุบํารุง สงเสริม
เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น (5) บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกัน
คุณภาพทางการศึกษา รวมเปนเงิน 30,726,256 บาท โดยจําแนกตามแหลงงบประมาณไดดังนี้

แหลงงบประมาณ
1. งบประมาณบํารุงการศึกษา (ป.ตรี)
2. งบประมาณรายได ป.โท
3. งบประมาณรายไดหอพักนักศึกษา
4. งบประมาณคงคลัง (แผนการใช)
5. งบประมาณแผนดิน
รวม

จํานวนเงิน
17,713,971
6,062,987
192,000
3,375,628
3,381,671
30,726,256
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ และความสอดคลองของแผน
1. สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (S)
1. บุคลากรมีอายุเฉลีย่ อยูในวัยทํางาน
2. บุคลากรมีความสามัคคี รักและผูกพันตอองคกร
ภายใตวฒ
ั นธรรมองคกรทีส่ รางสรรครวมกัน
3. บุคลากรโดยสวนใหญเปนคนในทองถิ่น ทําใหการ
ปฏิบตั ิงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว
4. มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒติ รงตามเกณฑ
มีความเชีย่ วชาญตามศาสตรนั้น ๆ
5. ผูนํามีประสบการณในการบริหาร มีวิสยั ทัศนทชี่ ัดเจน
และมีความเปนกัลยาณมิตรใหกับผูใตบญ
ั ชาทุกคน
6. หลักสูตรเปนทีต่ องการของสังคม
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จุดออน (W)
1. บุคลากรสวนใหญมปี ระสบการณในการทํางาน
นอย อาจสงผลตอการปฏิบตั งิ านที่ตองอาศัย
ความเชีย่ วชาญ หรือความชํานาญในการปฏิบตั ิ
2. บุคลากรมีตําแหนงทางวิชาการนอย
3. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนประจําสาขาวิชา
4. บุคลากรมีผลผลิตผลงานทางวิชาการ ตํารา
งานวิจัย นอย
5. อาจารยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกนอย
6. อาจารยประจําหลักสูตรในบางสาขาวิชา
ไมเปนไปตามเกณฑ
7. งบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรรมีจํานวน
นอย ไมเพียงพอตอการบริการจัดการหลักสูตร
และการดําเนินการอื่น ๆ ของหลักสูตร
8. งบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัย ตํารา
และผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเผยแพร
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติมีไมเพียงพอ
9. ขาดคอมพิวเตอรประจําหองเรียนเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน
10. ขาดการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ทั้งในสวนของหองเรียนและสํานักงาน
11. หองเรียนและสิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ไมเพียงพอตอการเรียนการสอน
12. สาขาวิชายังไมมีหองสํานักงานทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม
13. การสํารวจครุภัณฑเพื่อจัดทําบัญชีครุภัณฑ
ยังไมครอบคลุม
14. ระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ
บริหารยังไมครอบคลุมในการนําไปใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
15. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ
ประชาสัมพันธคณะ ยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาทีค่ วร

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

1. จังหวัดนครพนมตั้งอยูในอนุภาคลุมแมน้ําโขง
สงผลใหคณะครุศาสตรไดรับโอกาสในการเลือก
เขาศึกษาตอ
2. หนวยราชการ โรงเรียน อบต. มีงบประมาณจํานวน
มาก และมีความตองการในการฝกอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ ทําใหคณะมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สั้นเพื่อการบริการวิชาการ
3. ประชากรในพื้นที่มีคานิยมในการเขาศึกษาตอดาน
วิชาชีพครูสงู
4. จังหวัดนครพนมเปนสังคมพหุวฒ
ั นธรรมและมีความ
เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนา้ํ โขง
สงผลตอการสรางเครือขายทางวิชาการและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
5. องคการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหโรงเรียน
ในสังกัด ใหการสนับสนุนในการรับเปนแหลงฝก
ประสบการณวชิ าชีพของนักศึกษาแกคณะอยาง
ตอเนื่อง
6. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน
ในการศึกษา สรางโอกาสใหคณะสามารถรับนักศึกษา
ไดมากขึ้น
7. จังหวัดนครพนมมีฐานขอมูลชาติพันธ ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นที่หลากหลาย ทําใหเปนแหลงในการสืบคน
ขอมูลไดอยางครอบคลุม และสามารถพัฒนาเปนศูนย
รวมภูมปิ ญญาทองถิ่นได
8. ความทันสมัย และการเขาถึงสารสนเทศที่รวดเร็ว
สงผลใหคณะสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดังกลาวในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน

1. ประชากรในจังหวัดนครพนมสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีรายไดไมแนนอน
และมีรายไดเฉลีย่ ตอหัวต่ํา
2. ระบบขนสงมวลชนยังไมอํานวยความสะดวก
ใหกบั นักศึกษาในการเดินทาง
3. จังหวัดนครพนมเปนเสนทางผานในการคายา
เสพติดขามประเทศ ทําใหนักศึกษามีความเสีย่ ง
ในการอยูในวงจรคายาเสพติด
4. การเมืองทองถิ่นมีการแทรกแซง การจัดการ
และการบริหารการศึกษา สงผลใหเกิดปญหา
ในการบริหารจัดการคณะ
5. นโยบายการปฏิรูปโครงสรางองคกรทาง
การศึกษาของไทยสงผลใหเกิดผลกระทบกับ
บัณฑิตในการแสวงหางาน
6. นโยบายการเปด-ปดภาคการศึกษา ทปอ. สงผล
ใหเกิดปญหากับการจัดการเรียนการสอน
และการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลืองของคณะ
7. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศสงผล
ทําใหคณะและนักศึกษา ซึง่ มีงบประมาณจํากัด
ไมสามารถกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ได
8. กระแสสังคมที่กระตุนใหคนในสังคมเสพติด
การติดตามขอมูลในสังคมออนไลน สงผลตอ
บุคลากรและนักศึกษาขาดการมีวิจารณญาณ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวอยาง
ถูกตอง
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2. รายละเอียดยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธและตัวชีว้ ัด คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาประสงค
กลยุทธ
1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิตครูที่ 1. ผลักดันใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบ และระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
การผลิตครูตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความตองการของ
2. พัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรของคณะ โดยใหความสําคัญกับ
ประเทศและนานาชาติ
การสํารวจความตองการของผูประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอหลักสูตรของคณะ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและความ 3. พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยความรวมมือจาก
ตองการของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอ ตางคณะ เชน หลักสูตรปริญญาโท ของโครงการ สควค. และการพัฒนา
ยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ
หลักสูตรปริญญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียนการ 4. จัดใหมกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ
สอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ
ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการเริ่มตนจากการอาศัยแนวทาง EIS (English
Integrated Study) พัฒนาไปสู English Classroom
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตรเนน 5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรู
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคช
จากการปฏิบัติจริง โดยใหคณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่เลี้ยง
หรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรียน (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียนรวม
และโรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบ
ผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
Community : PLC)
6. เสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียนรวมผลิตและชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
5 เปาประสงค
6 กลยุทธ
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ตัวชี้วัด
1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดรับ
การปรับปรุงตามแนวทางโรงเรียนสุข
ภาวะ และมาตรฐานวิชาชีพ

2. จํานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/
เอก ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา และ สควค.
3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน
4. จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง
5. จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับ
โรงเรียนรวมผลิตและชุมชน ในการพัฒนา
สูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
5 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงค
กลยุทธ
2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับ
1. แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณ
คณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอนและสราง
สนับสนุนการทําวิจัยที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับของบุคลากรของคณะ
องคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการ 2. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารย
วิจัยเพื่อพัฒนางาน
สําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรู และ
งบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร หนังสือ
3. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร ใหมีการผลิต
ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย และบทความวิชาการ แก
เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ
บุคลากรในคณะ
และการนําเสนอทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน
4. สนับสนุนใหคณะเกิดบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองค
การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ การดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ความรูตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อสรางกับรับรูใหกับ
ระดับชาติของคณะ เปนตน
องคกรภายนอกและการเขารวมเปนเจาภาพในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ
2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
5. สงเสริม สนับสนุนการแสวงหาแหลงทุนภายนอกกับองคกรที่
ภายนอกคณะ
เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวยงานการศึกษาอื่น
และสรางเครือขายการทําวิจัยรวมและการบริการวิชาการกับทั้งองคกร
ภายในและนานาชาติ
2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปนของคณะ
6. ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสนับสนุน
บรรยากาศการวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหมใหกับคณะ
5 เปาประสงค
6 กลยุทธ
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ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรร

3. จํานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จํานวนทุนที่ไดรับจากองคกรภายนอก
ในการทําวิจัยหรือบริการวิชาการ
5. คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม
5 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
เปาประสงค
กลยุทธ
3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนาดาน
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการเรียนการสอน การ
การเรียนการสอน และบูรณาการระบบสารสนเทศใหเขากับการ ดูแลชวยเหลือนักศึกษา การสื่อสารระหวางคณะกับผูปกครอง ตลอดทั้ง
ทํางานตาง ๆ ในคณะ
การเผยแพรการทํางานของคณะตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้ง
สงเสริม สนับสนุนใหมีการนําเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะมาบูรณา
การกับการทํางานในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการ 2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อใชในการจัดการเรียนการ
ประชาสัมพันธ ที่มีการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา
สอน การบริหารจัดการคณะ มุงสูความเปนนานาชาติ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยเพิ่มการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน
3. พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน และใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนาคณะ
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการเรียนรูในศตวรรษ 4. สงเสริมใหมีหองเรียนตนแบบ และพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
ที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอ
เรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการเรียนรู
วิสัยทัศน
ในศตวรรษที่ 21
4 เปาประสงค
4 กลยุทธ
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ตัวชี้วัด
1. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน
3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21
3 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
เปาประสงค
กลยุทธ
4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลง 1. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร การสรางพันธมิตรในดาน
เรียนรูของนิสิตทุกชั้นป อันเปนพื้นที่เรียนรูรวมกันระหวาง
วิชาการ และการสรางเครือขายการวิจัย การพัฒนานักศึกษา
คณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือดาน
การบริการวิชาการ และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับองคกรและ 2. สงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการ
หนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน ศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูรวมกัน ในอนุภูมิภาค
จังหวัดนครพนมและใกลเคียง
ลุมน้ําโขง
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก
3. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกแกผูรับบริการโดยมีหนวยงานที่
ออกแบบระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแตการมีขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ
การประชาสัมพันธเชิงรุก ระบบจายคาตอบแทน และงบประมาณสมทบ
คณะ การติดตามและประเมินผลการใหบริการวิชาการ
4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการสอน
4. แสวงหาความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยน
วิชาการ กับหนวยงานภายนอกคณะ
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
5. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการทํากิจกรรมนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4 เปาประสงค
5 กลยุทธ
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ตัวชี้วัด
1. จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรู
2. คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก

4. จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
เปาประสงค
กลยุทธ
5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวางบุคลากรในคณะ 1. สนับสนุนการสรางคานิยมรวมกันอยางสรางสรรคและสงเสริมการ
และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
เปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผานการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของ
คณะ
2. สงเสริมใหบุคลากรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษาในฐานะ
ผูรับบริการเปนสําคัญสูงสุด ซึ่งบุคลากรทุกคนในคณะตองให
ความสําคัญกับกิจกรรมหรือการใหบริการอันจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษาเปนสําคัญ
5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ 3. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกาวไปสูคณะชั้นนําแหงการเรียนรู ผาน
อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการเรียนรู (Faculty Learning
การทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนรูเรียนในคณะ
Community : FLC)
5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทําคูมือในการ
สนับสนุน เพื่อเปนแบบอยางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
ปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและ
5. สงเสริมและพัฒนาความรัก ความสามัคคี และความยึดมั่นผูกพันใน
บุคลากร ใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเท องคการ โดยมุงเนนการใหเกียรติ ใหโอกาส ความเสมอภาค และอํานาจ
ใหกับคณะ
ในการตัดสินใจ
6. ผลักดันใหมีระบบสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและ
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอความแตกตางของการ
ปฏิบัติงาน
5 เปาประสงค
6 กลยุทธ

สรุปรวม 23 เปาประสงค 27 กลยุทธ 21 ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมที่มุงเนนสรางคานิยม
รวมกัน

2. คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการเรียนการสอนและการวิจัยของ
อาจารยในคณะ
3. คณะมีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
4. คณะมีระบบและกลไกในการสราง
แรงจูงใจและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4 ตัวชี้วัด

3. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรกับแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ

พันธกิจคณะฯ

ยุทธศาสตรคณะฯ

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหเปนผูต ื่นรู คูค ุณธรรม มี
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตาม
ความตองการของสังคม

2. พัฒนาบุคลากรใหมศี ักยภาพทางดาน
การผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรู
ทางการศึกษารวมถึงการถายทอดองค
ความรูส ูสังคม

3. ใหบริการวิชาการแกชมุ ชนทองถิน่ ใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคม
อาเซียน

4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
และตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ

ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหา
ความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรที่ดี

1.1 หลั ก สู ตรระดั บปริ ญญาตรี เป น ไปตามแนว
ทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิ ช าชี พ โดย
อิ ง ฐานวิ จั ย จากการวิ จัย ระบบการผลิ ต ครู ต าม
แนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความ
ตองการของประเทศและนานาชาติ
1.3 หลั ก สู ตรระดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา มี ม าตรฐาน
หลักสูตรและความตองการของประเทศ และมี ก าร
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ ตอยอดจากหลั ก สู ตร
ระดับปริญญาโทของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลั ก สู ตรในคณะ
ครุ ศาสตร เน น การเรี ย นรู จากการปฏิ บัติจริ ง โดย
คณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือ พี่ เลี้ ย ง (Coaching
and Mentoring) ที่ ร วมเรี ย นรู กั บผู เ รี ย นและ
โรงเรี ย นร วมผลิ ต (Training School) เพื่ อ สร า ง
ต น แ บบ ชุ ม ช น แ ห งก า ร เรี ย น รู ท า ง วิ ช า ชี พ
(Professional Learning Community : PLC)

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนั บสนุ น การทํ า
วิ จัย ให กั บคณาจารย สํ า หรั บการวิ จัย ทางด า นการ
เรียนการสอนและสรางองคความรู และงบประมาณ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัย เพื่ อ พั ฒนา
งาน
2.2 คณะครุ ศ าสตร มี ก ารสนั บ สนุ น การผลิ ต
เอกสาร หนั งสื อ ตํ า รา สื่ อ การสอน บทความวิ จัย
และบทความวิชาการ แกบุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุ ศาสตร มี ก ารสร า งบรรยากาศด า น
วิ ช าการ เช น การปา ฐกถา ของบุ ค คลสํ า คั ญ
การดํ า เนิ น การจั ดประชุ มวิ ช าการระดั บชาติ ข อง
คณะ เปนตน
2.4 คณะครุ ศาสตร มี ทุน สนั บสนุ น การวิ จัย จาก
หนวยงานภายนอกคณะ
2.5 คณะครุ ศาสตร มี วารสารทางวิ ช าการที่ เป น
ของคณะ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
จัดการที่ดี

4.1 คณะครุศาสตร มีการพั ฒนาโรงเรี ย นร วมผลิ ต
เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนิ สิ ตทุ ก ชั้ น ป อั น เป น พื้ น ที่
เรี ย นรู ร วมกั น ระหว า งคณาจารย นั ก ศึ ก ษา และ
โรงเรี ย น อั น นํ า ไปสู ก ารร วมมื อ ด า นต า งๆ อย า ง
ยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการร วมมื อ
กับองคกรและหนวยงานทางการศึกษาในพื้ น ที่ เพื่ อ
พั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในจั งหวั ดนครพนมและ
ใกลเคียง
4.3 คณะครุ ศ าสตร มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก าร
วิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุ ศาสตร มี ความร วมมื อ ทางด า นการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริ ก ารวิ ช าการ ตลอด
ทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับองคก รทางการ
ศึ ก ษ า กั บ มหา วิ ท ย า ลั ย ใ นประเทศไ ทย แ ล ะ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

5.1 คณะครุ ศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวาง
บุคลากรในคณะ และเปนสมาชิก ที่ดีขององคการ
5.2 คณะครุ ศาสตร มี ก ารสร า งชุ ม ชนแห ง การ
เรียนรูขององค ก าร อั น นํ า ไปสู คณะชั้ น นํ า แห งการ
เรียนรู (Faculty Learning Community : FLC)
5.3 คณะครุ ศ าสตร มี คูมือ การปฏิ บัติ งาน ของ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ เป น แบบอย า งการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
5.4 คณะครุ ศาสตร มี ร ะบบสร า งแรงจู งใจให กั บ
อาจารย แ ละบุ ค ลากร ให มี ค วามมุ ง มั่ น ในกา ร
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับคณะ
5.5 คณะครุ ศ าสตร มี ร ะบบการประเมิ น กา ร
ปฏิ บั ติงาน ที่ มีค วามเที่ ย งตรงและตอบสนองต อ
ความแตกตางของการปฏิบัติงาน

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชใ นการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน และบู ร ณาการระบบ
สารสนเทศใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุ ศ าสตร มี ร ะบบข อ มู ล สารสนเทศ
ตลอดทั้ งระบบการประชาสั มพั น ธ ที่ มีก ารสื่ อ สาร
มากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุ ศาสตร ฐานข อ มู ล ศิ ษ ย เ ก า ที่ เป น
ปจจุบัน
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอ ม
ของคณะที่ตอบสนองตอ วิสัยทัศน

ตัวชี้วดั ยุทธศาสตร
คณะฯ

5 ตัวชี้วดั

5 ตัวชี้วดั

4 ตัวชี้วดั

4 ตัวชี้วดั

5 ตัวชี้วดั

โครงการหลัก
ในแผนปฏิบตั ิฯ

22 โครงการ

15 โครงการ

3 โครงการ

10 โครงการ

14 โครงการ
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สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
1. แผนผังการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ป พ.ศ.2560-2563
คณะครุศาสตร (บุคลากรในคณะ) พิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2560-2560)
ของคณะระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 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 นําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน จัดทํารูปเลม และสําเนาแผนปฏิบัติราชการ ที่ไดรับอนุมัติแลวใหกับสาขาวิชา
และฝายงานในคณะ พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ เพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ทุกฝายงานในคณะดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
ทุกฝายงานในคณะรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น ผานระบบงานแผน
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผนสรุปการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกฝายงานภายในคณะ
พรอมจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร/ปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560 เปนรายไตรมาส เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สิ้นสุดการดําเนินงาน
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2. แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ยุทธศาสตร คณะครุศาสตร

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อ
การจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความ
รวมมือกับองคกรทีเ่ กี่ยวของ
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่ม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
รวม

22

งบประมาณ (บาท)
รวมงบ (บาท)
แผนดิน
รายได
805,100 2,029,500
2,834,600

15

225,400

1,959,279

2,184,679

3

-

55,000

55,000

10

357,050

461,845

818,895

14

1,994,121 22,838,961

24,833,082

64

3,381,671 27,344,585

30,726,256
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3. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนยุทธศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบ 2560
1
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปนไปตาม
แนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบ
การผลิตครูตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรีตอบสนอง
ความตองการของประเทศและนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐาน
หลักสูตรและความตองการของประเทศ
และมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอ
ยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ

1. จํานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ไดรับการปรับปรุง
ตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ

หลักสูตร

2. จํานวนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท/เอก
ไดรับการปรับปรุงตาม
เกณฑมาตรฐานของ
คุรุสภา และ สควค.
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร
3. จํานวนรายวิชาที่มี
มีการบูรณาการการเรียนการสอน
การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 4. จํานวนบันทึก
ในคณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการ
ขอตกลงความเขาใจกับ
ปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคช โรงเรียนรวมผลิตและ
หรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ชุมชน ในการพัฒนาสู
ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต การเปนชุมชนแหงการ
(Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชน เรียนรูทางวิชาชีพ
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 5. จํานวนรายวิชาที่เนน
Learning Community : PLC)
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง
5 เปาประสงค
5 ตัวชี้วัด

หลักสูตร

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

รายวิชา

6

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

ประเด็น

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

รายวิชา

6

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุน
การทําวิจัยใหกบั คณาจารยสําหรับการวิจยั
ทางดานการเรียนการสอนและสรางองค
ความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน
บทความวิจัย และบทความวิชาการ
แกบุคลากรในคณะ

1. จํานวนอาจารย
ในคณะทีไ่ ดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก
2. จํานวนเงินทุนวิจัย
ที่ไดรับการจัดสรร

2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศ
ดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ การดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เปนตน

3. จํานวนครั้งของการ
ครั้ง/ป
ปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4. จํานวนทุนที่ไดรับ
โครงการ/
จากองคกรภายนอก
กิจกรรม
ในการทําวิจัยหรือ
บริการวิชาการ

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

5. คณะมีวารสาร
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม
5 ตัวชี้วัด

1

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหนวยงานภายนอกคณะ

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการ
ที่เปนของคณะ
5 เปาประสงค

~ 16 ~

รอยละ

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบ 2560
50
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

บาท/คน

วารสาร

25,000

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบ 2560
1
1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาดานการเรียนการสอน
และบูรณาการระบบสารสนเทศใหเขากับ
การทํางานตาง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ
ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ ที่มีการ
สื่อสารมากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกา
ที่เปนปจจุบัน

1. คณะมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและการชวยเหลือ
นักศึกษา

ระบบ

2. คณะมีฐานขอมูลศิษย ฐานขอมูล
เกาที่เปนปจจุบัน

1

3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
สิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอ
วิสัยทัศน
4 เปาประสงค

3. คณะมีหองเรียน
ตนแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
3 ตัวชี้วัด

1

~ 17 ~

หองเรียน

2. รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ
รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรทีเ่ กี่ยวของ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวม
ผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนิสิตทุกชั้นป
อันเปนพื้นที่เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย
นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือ
ดานตางๆ อยางยั่งยืน

1. จํานวนขอตกลง
รวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรู

ประเด็น

เปาหมาย
ปงบ 2560
1

4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการ
รวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดนครพนมและใกลเคียง

2. คณะมีขอตกลงกับ
หนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

หนวยงาน

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการเชิงรุก

3. จํานวนการบริการ
ทางวิชาการเชิงรุก

โครงการ/
กิจกรรม

3

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
องคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
4 เปาประสงค

4. จํานวนกิจกรรมการ โครงการ/
แลกเปลี่ยนนักศึกษา
กิจกรรม
กับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4 ตัวชี้วัด

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

~ 18 ~

ผูรับผิดชอบ

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

เปาหมาย
ปงบ 2560
2

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกัน
ระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ

1. จํานวนกิจกรรม
ที่มุงเนนสรางคานิยม
รวมกัน

โครงการ/
กิจกรรม

5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะ
ชั้นนําแหงการเรียนรู (Faculty Learning
Community : FLC)

2. คณะมีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การเรียนการสอนและ
การวิจัยของอาจารย
ในคณะ

ครั้ง/ป

8

5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปน
แบบอยางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจ
ใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความมุงมั่น
ในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับ
คณะ
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนอง
ตอความแตกตางของการปฏิบัติงาน

3. คณะมีคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน
4. คณะมีระบบและ
กลไกในการสราง
แรงจูงใจและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เลม

1

ระบบ

1

5 เปาประสงค

4 ตัวชี้วัด

รวมตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร จํานวน 21 ตัวชี้วัด
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ผูรับผิดชอบ
1. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ
2. รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
3. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ
1. รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ
2. รองคณบดี
ฝายบริหารฯ
3. รองคณบดี
ฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
รองคณบดีฝาย
บริหารฯ
รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ลําดับ

ตัวชี้วัด

หนวย
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
นับ
หลักสูตร
1
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

1

จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดรับการปรับปรุงตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ
และมาตรฐานวิชาชีพ

2

จํานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/เอก ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานของ
คุรุสภา และ สควค.

หลักสูตร

1

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

3

จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา

6

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

4

จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับโรงเรียนรวมผลิตและชุมชน ในการพัฒนาสูการเปน ประเด็น
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

1

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

5

จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูจ ากการปฏิบัตจิ ริง รายวิชา

6

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

6

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

95

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

6 ตัวชี้วัด
~ 20 ~

รอยละ

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรบั การสนับสนุนทุนวิจัยทัง้ ภายในและภายนอก

หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
รอยละ
50
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

2

จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรบั การจัดสรร

บาท/คน

3

จํานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคลสําคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ครั้ง/ป

1

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

4

จํานวนทุนที่ไดรบั จากองคกรภายนอก ในการทําวิจัยหรือบริการวิชาการ

1

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

5

คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ/
กิจกรรม
วารสาร

1

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ

6

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรบั การตีพิมพหรือเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติตออาจารย
ประจําคณะครุศาสตร

รอยละ

15

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

6 ตัวชี้วัด

~ 21 ~

25,000 รองคณบดีฝายวิชาการฯ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการเรียนการสอนและการชวยเหลือ
นักศึกษา

หนวยนับ
ระบบ

2

คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน

ฐานขอมูล

1

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ

3

คณะมีหองเรียนตนแบบทีเ่ อื้อตอการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21

หองเรียน

1

รองคณบดีฝายบริหารฯ

4

ความพึงพอใจของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ

คาเฉลี่ย

4.00

รองคณบดีฝายบริหารฯ

4 ตัวชี้วัด

~ 22 ~

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
1
1. รองคณบดีฝายบริหารฯ
2. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรทีเ่ กี่ยวของ
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนแหลง
เรียนรู

หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ประเด็น
1
รองคณบดีฝายวิชาการฯ

2

คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการศึกษาในพื้นทีเ่ พื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หนวยงาน

1

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

3

จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก

3

รองคณบดีฝายบริหารฯ

4

จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุม น้ําโขง

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

1

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

5

รอยละความสําเร็จของการจัดบริการวิชาการทีบ่ รรลุเปาหมายตามแผน

รอยละ

95

รองคณบดีฝายวิชาการฯ

5 ตัวชี้วัด

~ 23 ~

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
จํานวนกิจกรรมที่มงุ เนนสรางคานิยมรวมกัน

หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
โครงการ/
2
1. รองคณบดีฝายบริหารฯ
กิจกรรม
2. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ
3. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ครั้ง/ป
8
1. รองคณบดีฝายวิชาการฯ
2. รองคณบดีฝายบริหารฯ
3. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ
เลม
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ

2

คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารยในคณะ

3

คณะมีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

4

คณะมีระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

ระบบ

1

รองคณบดีฝายบริหารฯ

5

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผนดําเนินงาน

รอยละ

85

รองคณบดีฝายบริหารฯ

5 ตัวชี้วัด
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวน 26 ตัวชี้วัด

~ 24 ~

4. แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
จําแนกตามยุทธศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีเปนไปตาม
แนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการ
วิจัยระบบการผลิตครูตามแนวทาง
โรงเรียนสุขภาวะ
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ตอบสนองความตองการของประเทศ
และนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามี
มาตรฐานหลักสูตรและความตองการ
ของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของคณะ

1. จํานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ไดรับการปรับปรุง
ตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ และ
มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตร

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร
มีการบูรณาการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ

2. จํานวนหลักสูตร
ในระดับปริญญาโท/
เอก ไดรับการ
ปรับปรุงตามเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา
และ สควค.
3. จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน

หลักสูตร

รายวิชา

เปาหมาย
2560
1

1

6

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
1.1 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1.2 กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
1.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิต
สาธารณะ
1.4 กิจกรรมเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการ
1.5 กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู
และเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพครู
1.6 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชั้นเรียน
1.7 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณใน
สถานศึกษา
1.8 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
1.9 กิจกรรมอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูเบื้องตน
1.10 กิจกรรมพบครูตนแบบ และพัฒนาจิต
วิญญาณความเปนครู
1.11 ทําสมุดบันทึก/ติดตอคุรุสภา
1.12 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1
1.13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 2 (ทดลองสอน)
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
- 1,087,500
10,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.59-มิ.ย.60
16 พ.ย.59

-

20,000

-

9 พ.ย.59

-

20,000

-

25 ม.ค.60

-

25,000
70,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60
18-19 มี.ค.60

-

20,000
20,000

-

19 ต.ค.59
26 ต.ค.59

-

20,000

-

-

คาสมัคร

-

20,000

-

8 มี.ค.60

-

60,000
105,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60
8 ต.ค.59

-

55,500

-

22 ต.ค.59

12 ต.ค.59
มี.ค.–เม.ย. 60

ผูรับผิดชอบ
งานศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพ
ครู

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ในคณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาทเปน
โคชหรือพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและ
โรงเรียนรวมผลิต (Training School)
เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC)

4. จํานวนบันทึก
ขอตกลงความเขาใจ
กับโรงเรียนรวมผลิต
และชุมชน ในการ
พัฒนาสูการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
5. จํานวนรายวิชาที่
เนนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เนนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง

ประเด็น

รายวิชา

เปาหมาย
2560
1

6

โครงการ/กิจกรรม
1.14 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
1.15 กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง
1.16 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รหัส 56)
1.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู 1(สังเกตการสอน)
(รหัส 57)
1.18 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทางโรงเรียนสุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.1 การปรับปรุงหลักสูตร ค.ม. (สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, หลักสูตรฯ, วิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา) และหลักสูตร ค.บ.
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, วิทยาศาสตร,
อังกฤษ, ภาษาไทย)
2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม ค.บ.5 ป
(สาขาวิชาดนตรี, พลศึกษา)
2.3 การบริหารจัดการงานวิชาการ
3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจําปการศึกษา 2559
3.1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
3.2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
52,500
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
17 มี.ค.60

-

10,000
196,500

-

15 ก.พ.60
22 เม.ย.60

-

83,000

-

17 พ.ค.60

-

300,000

-

12–16 มิ.ย.60

-

200,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

130,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

ผูรับผิดชอบ

งานวิชาการและ
หลักสูตร

(งบ ป.โท/บ.กศ.)

-

60,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

10,000
100,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60
ส.ค.-ก.ย.60

-

65,000

-

ส.ค.60

-

35,000

-

ก.ย.60

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
โรงเรียน
4.3 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
4.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
5. โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรม
นิเทศติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
6. โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหมสาขาหลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู
7. โครงการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพ
8. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการ
บริหารการศึกษา
9. โครงการติดตามและพัฒนาวิทยานิพนธ
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10.1 กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
10.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย
12. โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
13. โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
116,100
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.59-มี.ค.60

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

86,100
10,000

-

-

ต.ค.-ธ.ค.59
ก.พ.60

10,000
10,000

-

-

ก.พ.-มี.ค.60
ต.ค.-ธ.ค.59

-

80,000

-

เม.ย.-ก.ย.60

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

10,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

48,000

-

มิ.ย.-ก.ย.60

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

250,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

10,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

50,000

70,000

-

ธ.ค.59-เม.ย. 60

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

50,000
53,500

70,000
29,000

-

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

50,000

40,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

-

20,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
14. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
14.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
14.2 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
14.3 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา
14.4 กิจกรรมคลินิคเสริมความสุขนักศึกษา
คอมพิวเตอร (เตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหม สํารวจความพึงพอใจ และการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร)
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
16. โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
17. โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา
17.1 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
17.2 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา
กอนการเรียน
17.3 กิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถ
อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา
18. โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปการศึกษา 2558
19. โครงการศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษา
และคณะสโมสรนักศึกษา
19.1 กิจกรรมสัมมนาคายครุศาสตรราชภัฏ
อีสานเหนือ
19.2 กิจกรรมคายครุศาสตรราชภัฏอีสาน
เหนือ

~ 28 ~

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
55,500
20,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.59-เม.ย.60

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

10,000

-

-

พ.ย.59

45,500
-

15,000
5,000

-

พ.ย.59
ม.ค.-เม.ย.60
ต.ค.-พ.ย.59

80,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

-

30,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

-

15,000

-

ต.ค.59-ส.ค.60

ดร.อาริยา สุริยนต

-

1,000

-

ต.ค.-ธ.ค.59

-

6,000

-

ก.ค.-ส.ค.60

-

8,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

150,000

-

-

ธ.ค.59

30,000

-

-

ต.ค.59-ก.พ.60

5,000

-

-

ต.ค.59

10,000

-

-

ต.ค.-พ.ย.59

งานทะเบียนและ
ประมวลผล
งานกิจการนักศึกษา

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

รวม 5 เปาประสงค 5 ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
19.3 กิจกรรมสัมพันธคายครุศาสตรราชภัฏ
อีสานเหนือ
19.4 กิจกรรมศึกษาดูงานฝายกิจการ
นักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
20. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
21. โครงการกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร
21.1 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ
Freshsy night คณะครุศาสตร
21.2 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ
Freshsy night มหาวิทยาลัยนครพนม
21.3 กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร
21.4 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม
22. โครงการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร
22.1 กิจกรรมวันพอ
22.2 กิจกรรมวันแม
22.3 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
22.4 กิจกรรมไหวครู
22.5 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
22.6 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2560
22 โครงการหลัก

~ 29 ~

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
10,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค.60

5,000

-

-

ก.พ.60

150,000
30,000

20,000
-

-

ก.ค.60
ต.ค.59-ก.พ.60
ต.ค.59

30,000

-

-

ต.ค.-พ.ย.59

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

-

-

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

805,100

2,029,500

-

ผูรับผิดชอบ

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารย
สําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู และงบประมาณ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัย
เพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการ
ผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน
บทความวิจัย และบทความวิชาการ
แกบุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศ
ดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ การดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เปนตน

1. จํานวนอาจารย
ในคณะที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก

รอยละ

2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากหนวยงานภายนอกคณะ
2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการ
ที่เปนของคณะ

2. จํานวนเงินทุนวิจัย
ที่ไดรับการจัดสรร
3. จํานวนครั้งของ
การปาฐกถาของ
บุคคลสําคัญ หรือการ
จัดประชุมวิชาการทั้ง
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
4. จํานวนทุนที่ไดรับ
จากองคกรภายนอก
ในการทําวิจัยหรือ
บริการวิชาการ
5. คณะมีวารสาร
ครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

บาท/คน

ครั้ง/ป

โครงการ/
กิจกรรม
วารสาร

เปาหมาย
2560
50

25,000

1

1

1

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
คณะครุศาสตร
1.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับ
บุคลากรคณะครุศาสตร
1.2 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย
และบทความทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.3 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
1.4 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย
ครุศาสตร
3. โครงการบูรณาการงานวิจัยสําหรับอาจารย
สาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
4. โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
5. โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
5.1 กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
5.2 กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
5.3 กิจกรรมพัฒนาผลงานสูการตีพิมพ
ตามเกณฑระดับคุณภาพทางวิชาการ
6. โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
7. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชา
สังคมศึกษา

~ 30 ~

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
584,279
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.59-ก.ย.60

ผูรับผิดชอบ

-

354,279

-

ต.ค.59-ก.ย.60

งานวิจัย

-

50,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

งานวิจัย

-

100,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

คณะครุศาสตร

-

80,000
200,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60
ต.ค.59-ก.ย.60

-

75,000

-

ม.ค.-เม.ย.60

งานวิจัย
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

120,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิจัยฯ

29,100

30,000

-

ธ.ค.59-มิ.ย.60

สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

14,550

30,000
-

-

มิ.ย.60
ธ.ค.59-ม.ค.60

14,550

-

-

ธ.ค.59-ม.ค.60

30,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

70,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

รวม 5 เปาประสงค 5 ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
8. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
9. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
สาขาวิชาภาษาไทย
11. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
12. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
13. โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
14. โครงการจัดการองคความรู (KM)
คณะครุศาสตร
15. โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
15 โครงการหลัก

~ 31 ~

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
40,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย.-ก.ค.60

ผูรับผิดชอบ
สาขาวิชาหลักสูตรฯ

50,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

20,000

20,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย

50,000

20,000

-

ต.ค.59-พ.ค.60

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

46,300

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

-

50,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

งานบุคลากร

-

50,000

-

ต.ค.59-ส.ค.60

งานประกัน/KM

225,400

700,000
1,959,279

-

ม.ค.60

งานบุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาดานการเรียนการสอน
และบูรณาการระบบสารสนเทศใหเขากับ
การทํางานตาง ๆ ในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูล
สารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการ
ประชาสัมพันธ ที่มีการสื่อสารมากกวา
1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกา
ที่เปนปจจุบัน

1. คณะมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา

ระบบ

2. คณะมีฐานขอมูล
ศิษยเกาที่เปน
ปจจุบัน
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบ
3. คณะมีหองเรียน
ของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการ ตนแบบที่เอื้อตอการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอ เรียนรูตามทักษะใน
วิสัยทัศน
ศตวรรษที่ 21
รวม 4 เปาประสงค 3 ตัวชี้วดั

ฐานขอมูล
หองเรียน

เปาหมาย
2560
1

1
1

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการอบรมระบบบริการการศึกษา
และระบบการสืบคนสารสนเทศ ประจําป
การศึกษา 2560
1.1 กิจกรรมการอบรมระบบบริการ
การศึกษาแกนักศึกษา คณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
1.2 กิจกรรมอบรมระบบการสืบคน
สารสนเทศ แกอาจารยและบุคลากร ประจําป
การศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการ
งานทะเบียนและประมวลผล คณะครุศาสตร
2.1 กิจกรรมสํารวจภาวะการงานทําของ
บัณฑิต
2.2 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
3. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
แบบบูรณาการ
3 โครงการหลัก

~ 32 ~

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได แหลงอื่น
15,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มิ.ย.-ก.ค.60

-

10,000

-

มิ.ย.-ก.ค.60

-

5,000

-

มิ.ย.-ก.ค.60

-

10,000

-

พ.ย.-ธ.ค.59

-

5,000

-

พ.ย.-ธ.ค.59

-

5,000

-

พ.ย.-ธ.ค.59

-

30,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

-

55,000

-

ผูรับผิดชอบ
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

งานทะเบียนและ
ประมวลผล

สํานักงานคณบดี

ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
เปาประสงค
4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียน
รวมผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนิสิตทุก
ชั้นป อันเปนพื้นที่เรียนรูรวมกันระหวาง
คณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อัน
นําไปสูการรวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงใน
การรวมมือกับองคกรและหนวยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในจังหวัดนครพนมและใกลเคียง

ตัวชี้วดั

1. จํานวนขอตกลง
รวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรู
2. คณะมีขอตกลงกับ
หนวยงานทางการ
ศึกษาในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบ
3. จํานวนการบริการ
บริการวิชาการเชิงรุก
ทางวิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดาน 4. จํานวนกิจกรรม
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
การแลกเปลี่ยน
วิชาการ ตลอดทัง้ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับ มหาวิทยาลัยใน
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค
มหาวิทยาลัยใน
ลุมน้ําโขง
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

หนวยนับ
ประเด็น

หนวยงาน

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560
1
1. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
1.1 กิจกรรม One Teacher One Product
(OTOP)
1.2 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชา
1
ภาษาอังกฤษ
1.3 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครู
วิทยาศาสตร
1.4 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหอง
คอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน
3
1.5 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูก
เพื่อเตรียมพรอมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย
1
1.6 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษา
เพื่อชุมชน
1.7 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
1.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและ
ใกลเคียง
1.9 กิจกรรมคายภาษาไทย
1.10 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (งานบริการวิชาการ)
1.11 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ
2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
อนุภมู ิภาคลุมน้ําโขง
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
168,370 150,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.59 – พ.ค.60

ผูรับผิดชอบ
งานบริการวิชาการ

-

30,000

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

30,000

-

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

-

30,000

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

30,000

-

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

-

30,000

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

30,000

-

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

30,000

-

-

พ.ย.59 – ก.พ.60

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

-

30,000

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาวิจัยฯ

30,000

30,000
-

-

ต.ค.59 – พ.ค.60
ต.ค.59 – พ.ค.60

สาขาวิชาภาษาไทย
ฝายบริการวิชาการ

18,370

-

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

ฝายบริการวิชาการ

-

100,000

-

ต.ค.59 – พ.ค.60

งานบริการวิชาการ

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

รวม 4 เปาประสงค 4 ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
3. โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได
3.1 กิจกรรม EDU Camp
3.2 กิจกรรมโรงเรียนสุขภาวะ
3.3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหกับสถาบัน
ตางๆ
4. โครงการพัฒนาเครือขายการบริหาร
การศึกษา
5. โครงการการบริการวิชาการ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.1 กิจกรรม Com Care
5.2 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู
คอมพิวเตอรศึกษาสัมพันธ และ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
6. โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
7. โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีไทย
7.1 กิจกรรมวันเขาพรรษา
7.2 กิจกรรมวันออกพรรษา
7.3 กิจกรรมวันลอยกระทง
8. โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
9. โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
9.1 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
อุดมศึกษา
10. โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
10 โครงการหลัก
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
10,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.59 – พ.ค.60

-

156,845

-

ต.ค.59-ก.ย.60

30,000

-

-

ธ.ค.59-ม.ค.60

10,000
20,000

-

-

ธ.ค.59
ธ.ค.59-ม.ค.60

-

5,000

-

ม.ค.-มี.ค.60

-

50,000

-

ต.ค.59-ก.ค.60

40,000
48,680

10,000
10,000
30,000
-

-

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

60,000
357,050

461,845

-

ต.ค.-ธ.ค.59

ผูรับผิดชอบ
งานบริการวิชาการ

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ดร.อาริยา สุริยนต
งานทํานุบํารุงฯ

งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ

ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
เปาประสงค
5.1 คณะครุศาสตร มีคา นิยมทีด่ ีรวมกัน
ระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิก
ที่ดีขององคการ
5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหง
การเรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะ
ชั้นนําแหงการเรียนรู (Faculty Learning
Community : FLC)
5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปน
แบบอยางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจ
ใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความ
มุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และ
ทุมเทใหกับคณะ
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมิน
การปฏิบัติงานที่มีความเทีย่ งตรงและ
ตอบสนองตอความแตกตางของการ
ปฏิบัติงาน

เปาหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2560
1. จํานวนกิจกรรม
โครงการ/
2
1. โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
ที่มุงเนนสรางคานิยม กิจกรรม
1.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสาน
รวมกัน
วัฒนธรรมไทยคณะครุศาสตร
2. คณะมีกิจกรรม
ครั้ง/ป
8
1.2 กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร
แลกเปลี่ยนเรียนรู
คณะครุศาสตร
ดานการเรียนการ
1.3 กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
สอนและการวิจัยของ
นครพนม
อาจารยในคณะ
1.4 กิจกรรมกีฬาบุคลากร คณะกรรมการ
3. คณะมีคูมือการ
เลม
1
การอุดมศึกษา (สกอ.)
ปฏิบัติงานของบุคลากร
1.5 กิจกรรมสโมสรบุคลากร คณะครุศาสตร
สายสนับสนุน
1.6 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะ
4. คณะมีระบบและ
ระบบ
1
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ครบรอบ
กลไกในการสราง
1 ป
แรงจูงใจและการ
2. โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ
ประเมินผลการ
3. โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ
เปนไปตามหลัก
พ.ศ.2561
ธรรมาภิบาล
3.1 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน
3.2 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติราชการ
4. โครงการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร
5. โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร
คณะครุศาสตร (EDU Strong Life)
6. โครงการจัดทํารายงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วดั

หนวยนับ
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
200,000
10,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค.59-มิ.ย.60
เม.ย.60

งานบุคลากร

ผูรับผิดชอบ

-

40,000

-

ธ.ค.59

งานบุคลากร

-

40,000

-

ก.พ.60

งานบุคลากร

-

10,000

-

มิ.ย.60

งานบุคลากร

-

100,000

-

ต.ค.59-มิ.ย.60
ต.ค.59

งานบุคลากร
สํานักงานคณบดี

-

100,000
20,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60
มิ.ย.-ก.ค.60

สาขาวิชาการบริหารฯ
งานการเงิน
งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน

-

10,000
10,000

-

ก.ค.60
มิ.ย.60

-

300,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สํานักงานคณบดี

-

10,000

-

พ.ค.60

สํานักงานคณบดี

10,000

-

-

ต.ค.59-มี.ค.60

งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560
7.1 กิจกรรมระบบรับตรงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา
2560
7.2 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่
1) ประจําปการศึกษา 2560
7.3 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
ปริญญาตรี ระบบ Admission ประจําป
การศึกษา 2560
7.4 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
ปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ
(ครั้งที่ 2) ประจําปการศึกษา 2560

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
200,000
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ธ.ค.59-ก.ค.60

ผูรับผิดชอบ
งานทะเบียนและ
ประมวลผล

-

70,000

-

ธ.ค.59-ม.ค.60

-

70,000

-

มี.ค.–เม.ย.60

-

30,000

-

มิ.ย.–ก.ค.60

-

30,000

-

มิ.ย.–ก.ค.60

8. โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา

-

7,400

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

สาขาวิชาสังคมศึกษา

9. โครงการรับนักศึกษาและเตรียมความ
พรอม สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

-

20,000

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

10. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
คอมพิวเตอร
10.1 กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
10.2 กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา
และศึกษาการมีงานทําของนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

-

26,400

-

ต.ค.59-มิ.ย.60

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

-

10,000

-

ก.พ.-มี.ค.60

-

3,000

-

ต.ค.-ธ.ค.59

~ 36 ~

เปาประสงค

ตัวชี้วดั

รวม 5 เปาประสงค 4 ตัวชี้วดั

หนวยนับ

เปาหมาย
2560

โครงการ/กิจกรรม
10.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณสาขาวิชา
คอมพิวเตอร
11. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
12. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
13. โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
14. โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
14 โครงการหลัก
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แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนดิน
รายได
แหลงอื่น
13,400
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มิ.ย.60

ผูรับผิดชอบ

-

54,200

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาวิทยาศาสตร

28,100

15,400

-

ต.ค.59-ก.ย.60

20,000

-

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1,936,021 21,885,561

-

ต.ค.59-ก.ย.60

สํานักงานคณบดี

1,994,121 22,838,961

-

ภาคผนวก
- สรุปโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
- แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
- แบบฟอรมบันทึกอนุมัติโครงการ และการเขียนโครงการ ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560
- รหัสงบประมาณโครงการ
- ปฏิทินการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2560
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สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
รหัสโครงการ : 5.6.1.1
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (งานวิเคราะหนโยบายและแผน)
1. ดร.สรร ธงยศ รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
2. นางสาวพิมพธิดา อารีรักษ เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน
3. สอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1) พันธกิจคณะครุศาสตร/ตัวบงชี้
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
2) การประกันคุณภาพการศึกษา
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ.)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 1) การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุศาสตร เป นหน วยงานหนึ่ ง ของมหาวิท ยาลั ยนครพนม โดยเกิ ดจากนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีการจัดตัง้ คณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 และเริ่ม ดําเนินงานในนามคณะครุศาสตร ตั้ง แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่ง กรอบการ
บริหารงานของคณะครุศาสตร กําหนดใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.25602563) ที่พิจารณาจัดทําแผนขึ้นตามความคาดหวังของบุคลากรในหนวยงาน และสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังนําแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ 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.) มาวิเคราะหและ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
เพื่อใหคณะมีแผนยุท ธศาสตร และแผนปฏิบัติร าชการ ที่จ ะเปนเครื่องมือสําคัญ ในการพัฒ นา
บูรณาการ และผลักดันการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จึงมีความจําเปนที่
จะดํ า เนิ น การจั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม และนําแผนไปบริหารจัดการคณะใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวตอไป
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5. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2560 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
6. เปาหมาย
เปาหมาย/กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลัก
จัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป
(พ.ศ.2560 - 2563) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
เปาหมายเชิงปริมาณ
- จํานวนบุคลากรที่มีสวนรวม
ในการจัดทําแผนฯ รอยละ 80
ของเปาหมายที่ตั้งไว
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- คณะมีแผนยุทธศาสตร 4 ป
(พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และ
เปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัย
นครพนม จากการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

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

ดัชนีชี้วัด (KPI)
ดานผลลัพธ
ดานเวลา ดานคาใชจาย
(outcome)
คณะมีการ
29-30 มิ.ย. 24,000 บาท
ดําเนินงานบรรลุ
2559
เปาหมายตามแผน
ที่ตั้งไว และเปนไป
ตามพันธกิจของ
คณะทุกประการ
สงผลใหคณะมี
ชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม

7. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
8. ระยะเวลาดําเนินการ/วิทยากร
- วันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
- บรรยายการจัดทําแผนฯ โดย รองศาสตราจารย ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ
ตําแหนงรองคณบดีฝายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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9. วิธีการดําเนินงาน (แผนการดําเนินการ/การดําเนินโครงการ ระบุใหชัดเจน)
ขั้นตอน/กิจกรรม

พ.ศ. 2558
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

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

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน
3. ดําเนินโครงการ
4. จัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัติราชการ
5. เผยแพรแผนที่จัดทําแก
บุคลากรที่เกี่ยวของในคณะ
เพื่อดําเนินการตามแผน

10. ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  งบประมาณแผนดิน  งบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลผลิตผูส ําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดงบดําเนินงาน) 2.2.1.3
เปนเงินจํานวน 24,000 บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถวน-) รายละเอียดดังรายการตอไปนี้
รายการ
คาตอบแทน
1. คาตอบแทนวิทยากร
คาใชสอย
1. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง
2. คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
3. คาที่พักวิทยากร
4. คาเดินทางวิทยากร
5. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต
ทะเบียน กง.883 ยโสธร
**ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวม

รายละเอียด

จํานวนเงิน

600 บ. * 6 ชม. * 2 วัน

7,200 บาท

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

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

11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
() บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ
( ) ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ…………………………………………
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หมายเหตุ

12. รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ
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13. ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการจากแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
เพศ

จํานวน
7
30
13
50

1. ผูบริหาร
2. บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ ขารวมโครงการฯ
รายการ/ประเด็นประเมินความสําเร็จและความพึงพอใจ
1. ดานการใหบริการของบุคลากรในโครงการ
1.1 ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร
1.2 ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีกระบวนการและขึ้นตอนเปนระบบ ชัดเจน
2.2 ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสม
2.3 กิจกรรมของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที/่ พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม
3.2 การประสานงานและการประชาสัมพันธ
4. ดานผลจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค
4.1 สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะไดสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรสถาบัน
4.2 แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2560 มีความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของคณะ
รวม
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ระดับความพึงพอใจ
S.D. การแปลผล

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

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

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.06

.65

มาก

4.21

.51

มาก

ลําดับ
1
3

2
4

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

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-1

3,381,671.00 บาท
-

บาท

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

148,680.00 บาท
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(100%)
3,232,991
1,628,900
128,100
50,000
50,000
28,100
120,000
50,000
50,000
20,000
114,600
55,500
30,000
29,100
116,100
116,100
73,500
53,500
20,000
74,900
461,700
100,000
150,000
150,000
10,000
30,000
70,000
30,000
1,425,721
126,300
80,000
46,300

หมายเหตุ

หมวดงบอุดหนุน
หมวดงบดําเนินงาน

หมวดงบดําเนินงาน

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

4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1.1 โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
4.1.2 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
4.1.3 โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
รวมงบประมาณ

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

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

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

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

9,463,772.64
9,463,772.64

9,463,772.64

งบรายจาย
งบลงทุน

7,365,919.18
7,281,719.18
85,400.00
70,000.00
15,400.00
80,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
76,400.00
26,400.00
20,000.00
30,000.00
77,400.00
70,000.00
7,400.00
49,000.00
20,000.00
29,000.00
643,200.00
497,819.18

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

584,279.00
584,279.00
584,279.00
17,079,691.82
16,745,491.82
85,400.00
70,000.00
15,400.00
80,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
76,400.00
26,400.00
20,000.00
30,000.00
77,400.00
70,000.00
7,400.00
49,000.00
20,000.00
29,000.00
10,106,972.64
497,819.18

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

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

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

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

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนงวิชาการ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

-

84,200.00
84,200.00

รวม

สิ่งกอสราง

350,000.00
100,000.00
2,000,000.00
200,000.00
200,000.00
1,087,500.00
20,000.00
200,000.00
100,000.00
110,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
200,000.00
10,000.00
700,000.00
300,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
5,000.00

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรคณะครุศาสตร (EDU Strong Life)
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการ งานทะเบียนและประมวลผลฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาและระบบการสืบคนสารสนเทศ ฯ
โครงการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร

งบรายจาย
งบลงทุน

350,000.00
100,000.00
2,000,000.00
200,000.00
200,000.00
1,087,500.00
20,000.00
200,000.00
100,000.00
110,000.00
50,000.00
30,000.00
20,000.00
200,000.00
10,000.00
700,000.00
300,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
50,000.00
5,000.00
-

-

-

-

-

84,200.00
84,200.00

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

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

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

-

9,463,772.64

งบรายจาย
งบลงทุน

54,200.00
30,000.00
7,365,919.18

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000.00
50,000.00
884,279.00

-

-

54,200.00
30,000.00
250,000.00
100,000.00
150,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
17,713,970.82

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-2

แผนการจัดสรรงบประมาณรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
ปงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสาธารณูปโภค)
3.1.1(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาบํารุงสถานที่/คาตอบแทน ส-อา/วัสดุงาน
บัณฑิตศึกษา/ปรับปรุงหลักสูตร ป.โท 3 สาขาๆ ละ 30,000 บ.)
3.1.2
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3.1.2(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
3.1.2(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา (ดูงาน/พบ อจ./
อบรมรายเทอม)
- โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ (ไหวครู, กีฬา, ราตรีสัมพันธ)
- โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา (MOU, นําเสนองานฯลฯ)
3.1.2(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร (ดูงาน, ทุนวิจัยในสาขา)
3.1.3
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3.1.3(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
3.1.3(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการบูรณาการงานวิจัยสําหรับอาจารยสาขาหลักสูตรฯ
- โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตรฯ
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาหลักสูตรฯ

งบบุคลากร

งบรายจาย
งบลงทุน

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบสาธารณูปโภค

-

5,153,538.53
5,153,538.53
606,298.65

909,447.98
909,447.98
909,447.98
-

-

2,120,539.95
1,413,693.30
424,107.99

-

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

-

-

-

-

6,062,986.50
6,062,986.50
909,447.98
606,298.65

-

-

-

-

2,120,539.95
1,413,693.30
424,107.99

282,738.66
-

1,672,519.95
1,115,013.30
334,503.99

รวม

สิ่งกอสราง

282,738.66
-

-

-

-

-

1,672,519.95
1,115,013.30
334,503.99

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-2

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

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

- โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม สาขาหลักสูตรฯ
- โครงการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาหลักสูตรฯ
3.1.3(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
3.1.4
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.1.4(1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
3.1.4(2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ/โครงการ)
- โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
3.1.4(3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ/ไปราชการ/โครงการ)
- โครงการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมนักศึกษา
- โครงการติดตามและพัฒนาวิทยานิพนธ
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

-

งบรายจาย
งบลงทุน

223,002.66
754,179.98
502,786.65
150,836.00

งบสาธารณูปโภค

-

คาครุภัณฑ

-

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

-

-

-

100,557.33

-

5,153,538.53

รวม

สิ่งกอสราง

223,002.66
754,179.98
502,786.65
150,836.00
100,557.33

909,447.98

-

-

-

-

-

-

-

-

6,062,986.50

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-3

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

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1 โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาตอบแทน ส-อา/ซอมบํารุง/วัสดุ)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

-

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

192,000.00
192,000.00
192,000.00
-

-

-

-

-

-

192,000.00
192,000.00
192,000.00
-

-

192,000.00

-

-

-

-

-

192,000.00

ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-3

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

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
4. แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน
4.1 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมงบประมาณ

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

3,076,027.68
3,076,027.68
-

-

-

299,600.00
299,600.00
-

-

-

-

3,375,627.68
3,375,627.68
-

3,076,027.68

-

-

299,600.00

-

-

-

3,375,627.68

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

6. เปาหมาย
กิจกรรมหลัก/กลุมเปาหมาย

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

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

ดานคาใชจาย
...................
บาท

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

ไตรมาสที่ 1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

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

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

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

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

รายละเอียด

จํานวนเงิน (บาท)

…………………………..

…………………….

…………………………..

…………………….

…………………………..

…………………….

หมายเหตุ

หนวย

คาเปาหมาย

วิธีการประเมิน

..........

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

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

..........

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

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

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

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

.................
งานพัสดุ
………......

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

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

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

ตารางรหัสงบประมาณประจําป พ.ศ.2560
งบบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)
แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู (หมวดงบอุดหนุน)
2.1.1 โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร
แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดงบดําเนินงาน)
3.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(2) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(3) โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
3.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
(1) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
(3) โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา
(2) โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
3.1.6(1)
3.1.6(2)
3.1.6(3)
3.1.6(4)
3.1.6(5)
3.1.6(6)

โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนง)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาดําเนินงานในคณะ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ซอมบํารุงยานพาหนะ/ตอประกันฯ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสอนเกินภาระ/ตางคณะ)
โครงการบริหารจัดการคณะฯ (สนับสนุนวิชาชีพครู)

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

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

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

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

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

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

ผูรับผิดชอบ

งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานศูนยฝกประสบการณฯ
งานวิชาการและหลักสูตร

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

































































































ลําดับ

3

4

5

6

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

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

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

งานวิชาการและหลักสูตร

























2.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม ค.บ.5 ป (สาขาวิชาดนตรี, พลศึกษา)
2.3 การบริหารจัดการงานวิชาการ
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจําปการศึกษา 2559
3.1 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
3.2 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
4.1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
4.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพโรงเรียน
4.3 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
4.4 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคม
ศึกษา
โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการ
ทําวิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู

งานวิชาการและหลักสูตร
งานวิชาการและหลักสูตร
งานประกันคุณภาพการศึกษา







































โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมสาขาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
7 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ
8 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษา
9 โครงการติดตามและพัฒนาวิทยานิพนธ สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา
10 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10.1 กิจกรรมสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
10.2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา
11 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย

งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา




























สาขาวิชาหลักสูตรฯ

สาขาวิชาหลักสูตรฯ


































































สาขาวิชาหลักสูตรฯ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา






















สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย




































ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

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

12 โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
14.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ
14.2 กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
14.3 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอรศึกษา
14.4 กิจกรรมคลินิคเสริมความสุขนักศึกษาคอมพิวเตอร (เตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม สํารวจความพึงพอใจ และการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร









15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
16 โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิชาวิทยาศาสตร
17 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
17.1 กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
17.2 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการเรียน
17.3 กิจกรรมพัฒนาความรูความสามารถอาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา
18 โครงการพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558
19 โครงการศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
19.1 กิจกรรมสัมมนาคายครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือ
19.2 กิจกรรมคายครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือ
19.3 กิจกรรมสัมพันธคายครุศาสตรราชภัฏอีสานเหนือ
19.4 กิจกรรมศึกษาดูงานฝายกิจการนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
20 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
21 โครงการกีฬานักศึกษา คณะครุศาสตร
21.1 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ Freshsy night คณะครุศาสตร
21.2 กิจกรรมสานสัมพันธนองใหมและ Freshsy night มหาวิทยาลัย
นครพนม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ดร.อาริยา สุริยนต
ดร.อาริยา สุริยนต
ดร.อาริยา สุริยนต
ดร.อาริยา สุริยนต











งานทะเบียนและประมวลผล
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา


















































































































































ลําดับ

22

23

24
25
26
27

28
29

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

21.3 กิจกรรมกีฬาคณะครุศาสตร
งานกิจการนักศึกษา
21.4 กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนม
งานกิจการนักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร
งานกิจการนักศึกษา
22.1 กิจกรรมวันพอ
งานกิจการนักศึกษา
22.2 กิจกรรมวันแม
งานกิจการนักศึกษา
22.3 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
งานกิจการนักศึกษา
22.4 กิจกรรมไหวครู
งานกิจการนักศึกษา
22.5 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
งานกิจการนักศึกษา
22.6 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560
งานกิจการนักศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
โครงการสรางความเขมแข็งทางวิชาการ คณะครุศาสตร
งานวิจัย
23.1 กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจัยสําหรับบุคลากรคณะครุศาสตร
งานวิจัย
23.2 กิจกรรมสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
งานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
23.3 กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
คณะครุศาสตร
นานาชาติ
23.4 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
งานวิจัย
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยครุศาสตร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โครงการบูรณาการงานวิจัยสําหรับอาจารยสาขาหลักสูตรและนวัตกรรม
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
การจัดการเรียนรู
โครงการพัฒนาอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยฯ
โครงการบริหารและพัฒนาอาจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
39.1 กิจกรรมพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
39.2 กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
39.3 กิจกรรมพัฒนาผลงานสูการตีพิมพตามเกณฑระดับคุณภาพทางวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

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





























































































































































































































ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

30 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู
31 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
32 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาไทย
33 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
34 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
35 โครงการสนับสนุนบุคลากรเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
36 โครงการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
37 โครงการพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
38 โครงการอบรมระบบบริการการศึกษาและระบบการสืบคนสารสนเทศ
ประจําปการศึกษา 2560
38.1 กิจกรรมการอบรมระบบบริการการศึกษาแกนักศึกษา คณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
38.2 กิจกรรมอบรมระบบการสืบคนสารสนเทศ แกอาจารยและบุคลากร
ประจําปการศึกษา 2560
39 โครงการพัฒนาฐานขอมูล ฝายวิชาการงานทะเบียนและประมวลผล
คณะครุศาสตร
39.1 กิจกรรมสํารวจภาวะการงานทําของบัณฑิต
39.2 กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
40 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
41 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
41.1 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP)
41.2 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
41.3 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
41.4 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน

ผูรับผิดชอบ

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

สาขาวิชาหลักสูตรฯ

















































งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล









สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
งานบุคลากร
งานประกัน/KM
งานบุคลากร












































งานทะเบียนและประมวลผล





งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนและประมวลผล
สํานักงานคณบดี





















งานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร





















































ลําดับ

42
43
44
45

46
47

48
49
50

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

41.5 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัย
41.6 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
41.7 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
41.8 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัด
นครพนมและใกลเคียง
41.9 กิจกรรมคายภาษาไทย
41.10 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (งานบริการวิชาการ)
41.11 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได
โครงการพัฒนาเครือขายการบริหารการศึกษา
โครงการการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
45.1 กิจกรรม Com Care
45.2 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูคอมพิวเตอรศึกษาสัมพันธ และ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
47.1 กิจกรรมวันเขาพรรษา
47.2 กิจกรรมวันออกพรรษา
47.3 กิจกรรมวันลอยกระทง
โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
โครงการปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

















สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรฯ
สาขาวิชาวิจัยฯ

































สาขาวิชาภาษาไทย
ฝายบริการวิชาการ

























ฝายบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
งานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
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ดร.อาริยา สุริยนต
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ
งานทํานุบํารุงฯ












































ลําดับ

51

52
53

54
55
56
57

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
โครงการพัฒนาคานิยมองคกร
51.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทยคณะครุศาสตร
51.2 กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากร คณะครุศาสตร
51.3 กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
51.4 กิจกรรมกีฬาบุคลากร คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
51.5 กิจกรรมสโมสรบุคลากร คณะครุศาสตร
51.6 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ครบรอบ 1 ป
โครงการบริหารการศึกษาสัมพันธ
โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561
53.1 กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน
53.2 กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ
โครงการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรคณะครุศาสตร (EDU Strong
Life)
โครงการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560
57.1 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงจังหวัดสนุก (สกลนคร/นครพนม/
มุกดาหาร) ประจําปการศึกษา 2560

ผูรับผิดชอบ

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



















งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานบุคลากร
สํานักงานคณบดี


















สาขาวิชาการบริหารฯ

















งานการเงิน
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักงานคณบดี
สํานักงานคณบดี
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานทะเบียนและประมวลผล
งานทะเบียนและประมวลผล

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

งานทะเบียนและประมวลผล

57.3 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบ Admission ประจําปการศึกษา 2560

งานทะเบียนและประมวลผล











































































ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
57.4 กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ (ครั้งที่ 2) ประจําป
การศึกษา 2560

58 โครงการบริหารจัดการ สาขาวิชาสังคมศึกษา
59 โครงการรับนักศึกษาและเตรียมความพรอม สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษา
60 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
60.1 กิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพครู
60.2 กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา และศึกษาการมีงานทําของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
60.3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณสาขาวิชาคอมพิวเตอร
61 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
62 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
63 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
64 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

ผูรับผิดชอบ

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

งานทะเบียนและประมวลผล


























สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา




























สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร






































สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สํานักงานคณบดี











รวมโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 64 โครงการ


























