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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

คํานํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ปของคณะ และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2565) ทิศทาง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ทิศทางและยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) และจุดเนนของกลุมสถาบันอุดมศึกษา นโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย
และทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุมจังหวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ
สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
จําแนกตามพันธกิจ และภาคผนวก
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งนี้ บุคลากรในคณะไดมีสวนรวมในการดําเนินการ โดยแจง
ความประสงคในการปรับแผนดําเนินงาน ทั้งในสวนของจํานวนงบประมาณ และโครงการที่ตองการจัดทําเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินงานของคณะมีความ
คลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยสอดคลองกับพันธกิจของคณะ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ขอขอบคุณบุคลากร
ทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา และใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

บทสรุปผูบริหาร
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการ
พิจารณา ของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวน
งาน ภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2555 โดยประกาศ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีการดําเนินการจัดทําแผนแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให
สอดคลองกับแผนกลยุทธ 4 ปของคณะ และสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ป (พ.ศ. 2552 - 2565) ทิศทาง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ทิศทางและยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555 – 2559) และจุดเนนของกลุมสถาบันอุดมศึกษา นโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยและทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกลุมจังหวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ คือ สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ
สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ
จําแนกตามพันธกิจ และภาคผนวก โดยโครงการแยกตามพันธกิจ จํานวน 5 พันธกิจ ประกอบดวย พันธกิจที่ 1 จํานวน 49 โครงการ พันธกิจที่ 2 จํานวน
7 โครงการ พันธกิจที่ 3 จํานวน 13 โครงการ พันธกิจที่ 4 จํานวน 7 โครงการ และพันธกิจที่ 5 จํานวน 15 โครงการ รวมทั้งหมด 90 โครงการ

บทสรุปผูบริหาร (ตอ)
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งนี้ บุคลากรในคณะไดมีสวนรวมในการดําเนินการ โดย
แจงความประสงคในการปรับแผนดําเนินงาน ทั้งในสวนของจํานวนงบประมาณ และโครงการที่ตองการจัดทําเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินงานของคณะมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น โดยสอดคลองกับพันธกิจของคณะ เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผน ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกทาน ที่ไดเสียสละเวลา และใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี

คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สวนที่ 1
สวนที่ 2

สวนที่ 3

ขอมูลพื้นฐานของคณะ
- ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค เอกลักษณ อัตลักษณ และโครงสรางของคณะ
ความสอดคลองของแผน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ
- แผนที่กลยุทธคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
- สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
- การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลันครพนม
- ตารางวิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนมกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
- แผนการจัดสรรงบประมาณ (NPU_BP)
- ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการ
- แผนปฏิบัติราชการ จําแนกตามพันธกิจ (NPU_OP2)

ภาคผนวก
- ระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธฯ
- กระบวนการจัดทําแผนและการติดตามผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
- แผนความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรดานการศึกษาระดับชาติฯ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ 2559
- โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
- ปฏิทินแผนมหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2559
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของคณะ
ประวัติโดยยอ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการพิจารณาใหแยกออกจากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ตามการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหจัดตั้งคณะครุศาสตรเปนสวนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา
17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศ
ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพบนฐานการวิจัยและการบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ขอความอธิบายวิสัยทัศน
1. คณะชั้นนําในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หมายถึง การเปนชั้นนําในกลุมประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว พมา กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต
2. บนฐานการวิจัย คือ มีระบบการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรผลิตผลงานวิจัย
3. นวัตกรรมทางการศึกษา คือ นวัตกรรมที่ไดรับจากการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
4. การบริการวิชาการ คือ การถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนสูชุมชน
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาใหเปนผูมีคุณธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและตรงตามความตองการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการศึกษารวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
เปาประสงค
1. บัณฑิตมีคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความตองการของสังคม
2. มีแหลงสรางองคความรู และพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการในชุมชน สังคม และประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4. มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสรางอัตลักษณแกนักศึกษา
5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการบริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพ
เอกลักษณมหาวิทยาลัยนครพนม
“เสริมสรางความรูสูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Communication)
- เปนบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Cultural Understanding)
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โครงสรางการบริหารงานของคณะครุศาสตร
คณบดีคณะครุศาสตร

คณะกรรมการประจําคณะ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ

ฝายบริหารและแผนงาน
(รองคณบดี)

สํานักงานคณบดี (หัวหนา)

- งานบริหารทั่วไป
- งานบุคคล
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
- งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
- งานประชาสัมพันธ

ฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
(รองคณบดี)

- สาขาวิชา
- งานบัณฑิตศึกษา
- งานบริการวิชาการแกสังคม
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานหลักสูตรและวิชาการ
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ฝายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพ
(รองคณบดี)

- งานสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา
- งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานชุมชนสัมพันธ
- งานวิจัย
- งานบริหารความเสี่ยง

แผนขอเสนอเปดหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอมูลหลักสูตร ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ลําดับ
1

คณ/วิทยาลัย
คณะครุศาสตร

ระดับการศึกษา

หลักสูตรเปดใหม (ตามแผน)

ระดับอุดมศึกษา 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
- สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 5 ป)
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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ปที่จะ
หลักสูตรเปดใหม (ทบทวนใหม)
เปด
2557 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
- สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ. 5 ป)
2558 - สาขาวิชาประถมศึกษา (ค.บ. 5 ป)
2. หลักสูตร ป.เอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ด.)

ปที่จะ
เปด
2559
2560
2560

สวนที่ 2
ความสอดคลองของแผน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ
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แผนที่กลยุทธ (Strategy Map)
คณะครุศาสตร
วิสยั ทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําในระดับอนุภมู ภิ าคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
บนฐานการวิจัยและการบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
มิติ 1
ประสิทธิผล
ตามกล
ยุทธ

มิติ 2
คุณภาพ

บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความ
ตองการของสังคม

มีแหลงสรางและพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัย ที่
นําไปสูการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา

มีการสงเสริมและสรางเครือขาย
การใหบริการวิชาการในชุมชน
สังคม และประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง

มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสราง
อัตลักษณแกนักศึกษา

มีการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลและการบริหาร
การเงินอยางมีประสิทธิภาพ

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพ
ของบัณฑิต

คณะเปนแหลงรวบรวม
ผลงานดานการวิจัยทาง
การศึกษา และนวัตกรรม
ทางการศึกษา

สังคมและชุมชน รวมทั้งประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีความพึง
พอใจตอการบริการวิชาการของ
คณะ

คณะไดรบั การยอมรับจาก
ชุมชน และสังคมในการมีสว น
รวมทํากิจกรรมสงเสริมดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม

คณะมีบุคลากรทีไ่ ดรับการ
ยอมรับจากชุมชน และสังคม

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพ
ของบัณฑิต

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจยั ทางการศึกษา และ
พัฒนาอาจารยใหมีความรูดา น
การวิจัย และการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา

พัฒนาระบบการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองตอความ
ตองการของชุมชน สังคม

พัฒนาระบบการสงเสริมกิจกรรม
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และ
การมีสวนรวมกับชุมชน

การ
ใหบริการ

มิติ 3
ประสิทธิ
ภาพการ
ปฏิบัติงาน

มิติ 4
พัฒนา
องคกร

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล
- สรางองคกรแหงการเรียนรู และ
สงเสริมการทํางานแบบมีสวนรวม
- พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ
บริหารจัดการ

- พัฒนาการจัดการความรู
- พัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการจัดการ

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนําความรูไป
บริการแกชุมชน
- พัฒนาการจัดการความรูด านการ
บริการวิชาการ

7

พัฒนาระบบการสงเสริมกิจกรรม
ดานศิลปะและวัฒนธรรม

- พัฒนาระบบการสื่อสาร
องคกร
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานการเงิน ใหมี
ประสิทธิภาพ

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมี
คุณภาพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช
ในการบริหารจัดการองคกร

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (SWOT Analysis)
ประจําปงบประมาณ 2559
ปจจัยภายใน
1. ทรัพยากรมนุษย

จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. บุคลากรมีความเสียสละมุงมั่นและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
1. จํานวนบุคลากรมีจํากัด
2. อายุเฉลี่ยของบุคลากร ต่ํากวา 40 ป จึงมีความพรอมตอการ
ปรับตัวเพื่อการทํางาน
3. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานวิทยาการ
4. มีการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ E-Learning
5. บุคลากรมีความพรอมตอการสรางวัฒนธรรมองคกรรวมกัน
2. เงิน
1. มีการกําหนดกลยุทธทางการเงินที่ชัดเจน
1. งบประมาณมีจํานวนจํากัด
3. เครื่องมือและอุปกรณ
1. เครื่องมืออุปกรณเพื่อการบริหารจัดการและเพื่อการเรียน
ตาง ๆ
การสอนไมทันสมัย ชํารุดบอย
2. อาคารสถานที่ไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
3. สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
4. อุปกรณในหองปฏิบัตกิ ารตาง ๆ ยังลาสมัย ทําใหใชงาน
ไดไมเต็มประสิทธิภาพ
4. ทักษะทางการบริหาร 1. มีความพรอมสําหรับการเปลีย่ นแปลง
1. ไมมีความเปนมืออาชีพ
2. มีความเขาใจในบริบทของคณะและชุมชน
2. ความไมเปนอิสระในการบริหาร
3. มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน
3. ระบบการบริหารจัดการบนฐานขอมูลยังไมมีประสิทธิภาพ
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ปจจัยภายนอก
1. เศรษฐกิจ
2. สังคม

3. การเมือง

4. วิทยาการ

โอกาส (Opportunities)
1. เปนหนวยงานทีต่ ั้งอยูบนประตูเศรษฐกิจอาเซียนและเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
1. มีเครือขายการเชื่อมโยงระหวางคณะและชุมชนที่ชัดเจน
2. เปนหนวยงานที่ตงั้ อยูบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และความมีเอกลักษณในจังหวัด
3. เปนหนวยงานที่ใกลทางผานของประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว
เวียดนาม เพื่อเขาสูประเทศไทย
1. เปนหนวยงานทีต่ ั้งอยูในสังคมการเมืองที่มีความขัดแยงทาง
การเมืองนอยมาก
2. นักการเมืองที่อยูในทองถิ่นใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเปนอยางสูง
1. เปนหนวยงานที่มีโอกาสไดรับวิทยาการใหมเชนเดียวกับ
มหาวิทยาลัยอื่น
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อุปสรรค (Threats)
1. เปนหนวยงานทีต่ ั้งอยูในจังหวัดที่มรี ายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํา
1. เปนหนวยงานทีต่ ั้งใหม ยังไมเปนที่รจู ักอยางแพรหลาย
2. บุคลากรมีทกั ษะทางภาษาอาเซียนต่ํา

1. นโยบายทางการเมืองที่มีตอการศึกษาไมแนนอน

1. งบประมาณเพื่อดําเนินการเปดรับวิทยาการใหมมีจํากัด

การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
วิสัยทัศน

พันธกิจ
คณะฯ

กลยุทธ
คณะฯ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
บนฐานการวิจัยและการบริการวิชาการที่นําไปสูการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให
เปนผูมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตาม
ความตองการของสังคม

2. พัฒนาบุคลากรใหมีศกั ยภาพ
ทางดานการผลิตผลงานวิจัยเพือ่
สรางองคความรูท างการศึกษา
รวมถึงถายทอดองคความรูส ูสังคม

พันธกิจที่ 1
กลยุทธที่ 1:ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม
มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความตองการ
ของชุมชน สังคมและมีศักยภาพ ในการแขงขันในระดับ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย
นครพนม
กลยุ ท ธ ที่ 3 : พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา คณาจารย
ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแกผูเรียน
กลยุทธที่ 4 : เสริมสรางเอกลักษณ อัตลักษณและเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน

3. ใหบริการวิชาการแกชมุ ชน
ทองถิ่นในอนุภมู ิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน

พันธกิจที่ 5
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
กลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 4 จํานวน 4
แผนงาน 5 ตัวบงชี้

พันธกิจที่ 5 จํานวน 9 แผนงาน
12 ตัวบงชี้

จํานวน 8 ตัวบงชี้

จํานวน 8 ตัวบงชี้

จํานวน 14 ตัวบงชี้

จํานวน 13 โครงการหลัก

จํานวน 7 โครงการหลัก

พันธกิจที่ 3
กลยุทธที่ 1:พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและสราง
เครือขายการใหบริการวิชาการ
ในชุมชน สังคม ประเทศและ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 3 : บริการวิชาการ
และบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย เพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม

พันธกิจที่ 3 จํานวน 3
แผนงาน 8 ตัวบงชี้

พันธกิจที่ 1 จํานวน 8 แผนงาน
15 ตัวบงชี้

พันธกิจที่ 2 จํานวน 3
แผนงาน 5 ตัวบงชี้

ตัวบงชี้
แผนปฏิบัติ

จํานวน 15 ตัวบงชี้

จํานวน 5 ตัวบงชี้

โครงการหลัก

จํานวน 46 โครงการหลัก

จํานวน 7 โครงการหลัก

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
และ ตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

พันธกิจที่ 4
กลยุทธที่ 1 : สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเสริมสรางอัตลักษณ
นักศึกษา
กลยุทธที่ 2 : อนุรักษ สืบทอด เผยแพร และ
สงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 : ปลูกจิตสํานึก ความรัก ความ
ผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเปน
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นครพนม

พันธกิจที่ 2
กลยุทธที่ 1: สรางและ
พัฒนาศักยภาพดานการ
วิจัยแกอาจารยและ
นักวิจัย
กลยุทธที่ 2 : พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ตีพิมพ เผยแพรและการ
จัดการความรูงานวิจัย

แผนงานและ
ตัวบงชี้กลยุทธ

4. ทํานุบํารุงสงเสริม เผยแพร ศิลปะและ
วัฒนธรรมทองถิน่
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จํานวน 15 โครงการหลัก

ตารางวิเคราะหความสอดคลองของกลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนมกับ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) /
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) /
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

1. รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น
โดยมุงเนนปรับปรุงทบทวน
กระบวนการผลิตครู สนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มความ
สามรถ สงเสริมการสรางโรงเรียน
เฉพาะหรือหองเรียนเฉพาะใน
โรงเรียนทั่วไป สงเสริมการศึกษาของ
ผูมีความสามารถ ระบบการเรียน
ลวงหนา การเปนพี่เลี้ยงในการทํา
โครงงาน ผูจบอาชีวะเขาศึกษาตอ
ดวยความยืดหยุน CREDIT BANK
และการเรียนรูตลอดชีวิต
2. การแกไขปญหาอุดมศึกษาใน
ปจจุบันปญหาหลักคือ การไรทิศทาง
ความซ้ําซอน การขาดคุณธรรม
ขาดประสิทธิภาพ แนวทางการแกไข
ปญหาโดย

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม
(L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All))
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
อาจารยใหเปนมืออาชีพ และ
พัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให
เปนอาจารย (E = Educator
Professional)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอยางกาว
กระโดด (G = Graduated with
Quality and Social

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

มาตรา 7 เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามมาตรา 6 ให
กําหนดภาระหนาที่ของ
มหาวิทยาลัยดังตอไปนี้
ขอ 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู
ความสามารถทางวิชาการและ
ทักษะในวิชาชีพ รูจักคิดอยางมี
เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีความใฝเรียนรู
ขอ 2. จัดการศึกษาทางดาน
วิชาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญา
ตรีและระดับปริญญาตรี
ขอ 8. จัดการศึกษา โดยเนน
ประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ
ใกลเคียงเปนสําคัญ

ขอ 1. มหาวิทยาลัยควรปรับ
ระบบบริหารองคกร ใหเอื้อตอ
การพัฒนาการศึกษาทั้งระดับ
อุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา
ขอ 2. มหาวิทยาลัยควร
กําหนดแผนการเปดคณะใหม
และหนวยงานอื่นๆ ในระหวาง
ปงบประมาณ พ.ศ.25552559
ขอ 4. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนา infrastructure ดาน
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหาร
เชน หองเรียนระดับปญญา
Wireless University เปนตน

ปรัชญา : พัฒนาความรู คู
คุณธรรม สัมพันธอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง

ปรัชญา : จริยธรรม นําปญญา
สรางคุณคาความเปนคน

มหาวิทยาลัยนครพนม เปน
มหาวิทยาลัยกลุม ข สถาบันที่
เนนระดับปริญญาตรี หมายถึง
สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร เปนมหาวิทยาลัย
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญา
ตรี หมายถึง สถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรี

กลยุทธที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม มีมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพตรงตาม
ความตองการของชุมชนสังคม
และศักยภาพในการแขงขันใน
ระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

กลยุทธที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีความรู
คูคุณธรรม มีมาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพตรงตามความตองการของ
ชุมชนสังคมและศักยภาพในการแขงขัน
ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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กลยุทธ
คณะครุศาสตร

ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

- สรางกลไกการกํากับเพื่อลดเลิก
หลักสูตรที่ไมเปนที่ตองการ ลดเลิก
คณะและสถาบันที่มีปญหาคุณภาพ
อยางรุนแรง จัดกลไกการตรวจสอบ
และศูนยขอมูลสถิติ
- ปรับปรุงกลไกการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา นําผล
การประเมินมาใชประโยชน ระบบ
การรับรองวิทยฐานะ
- จัดสถาบันอุดมศึกษาเปน 4
กลุม คือ
1) กลุมวิทยาลัยชุมชน
2) กลุมมหาวิทยาลัย 4 ป
3) กลุมมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
และสมบูรณแบบ
4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา

Responsibility) โดยมี
ประเด็นที่ 1 เปลี่ยนระบบการ
นําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม
(L : Leader of the future)
ประเด็นที่ 2 สรางเอกภาพ
และคุณภาพของขอมูลสถิติ
อุดมศึกษาโดยศูนยสารสนเทศ
อุดมศึกษาแหงชาติ (I :
Information Based)
ประเด็นที่ 3 เปลี่ยนกระบวน
ทัศนดานการศึกษาโดยให
ความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบการรับนักศึกษาเพื่อเปด
โอกาสการเรียนรูตามศักยภาพ
ของผูเรียนในทุกวัย (E :
Freedom Learner Choice)
ประเด็นที่ 5 ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตอยางกาวกระโดด (L :
Learner Quality improvement)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
คณะครุศาสตร

ขอ 6. มหาวิทยาลัยควรมีการ
กําหนดโครงการการสอน
ภาษาไทย เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับนักศึกษา
ตางประเทศ กอนเขาสูการ
เรียนการสอนระบบปกติของ
มหาวิทยาลัยนครพนม และ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศ
ไทยทั้งระดับอุดมศึกษาและ
ระดับอาชีวศึกษา
ขอ 9. แตละคณะกําหนด
แผนการพัฒนาหลักสูตร
ที่จะเปดสอนหลักสูตรใหมใน
ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.
255-2559 รวมทั้งจํานวนการ
รับนักศึกษาทุกหลักสูตร
ทั้งหลักสูตรเกาและหลักสูตร
ใหมที่กําหนด เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษา และตอบสนอง
ความตองการของชุมชน
ทองถิ่น และอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง

กลยุทธที่ 2 : เสริมสราง
ภาพลักษณมหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา คณาจารย ระบบการ
เรียนการสอน และการกระจาย
โอกาสแกผูเรียน
กลยุทธที่ 4 : เสริมสราง
เอกลักษณ อัตลักษณและเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาในการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา คณาจารย ระบบการ
เรียนการสอน และการกระจายโอกาส
แกผูเรียน
กลยุทธที่ 4 : เสริมสรางเอกลักษณ
อัตลักษณและเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยการเชื่อมตอกับภาค
การผลิตสรางความรู และนวัตกรรม
พัฒนาระบบการประเมิน “การวิจัย”
เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และวาง
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยเสริมศูนย
แหงความเปนเลิศ ใหมีการทํางาน
รวมกันระหวางมหาวิทยาลัย กลุม
มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรม
ภาคสังคม และชุมชน ผลักดันใหเกิด
“ระบบวิจัยแหงชาติ”

ยุทธศาสตรที่ 1 เปลี่ยนระบบ
การนําองคกรใหขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองครวม
(L = Leader of Change
Management for Quality
Education (All for Quality
Education and Quality
Education for All))
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา
อาจารยใหเปนมืออาชีพ และ
พัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให
เปนอาจารย (E = Educator
Professional)
ประเด็นที่ 6 นําประเทศพน
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาดาน
งานวิจัยเชิงสรางสรรค
(O : Outcome Creative
Research)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548
ขอ 3. สรางหรือพัฒนาองค
ความรูอยางตอเนื่อง และนํา
ความรูนั้นไปใชเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาประเทศและภูมิภาค
ใกลเคียง โดยเนนการวิจัย การ
ประยุกตและการบูรณาการ
ภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมให
เขมแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน
ขอ 4. สงเสริม ประยุกต และ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
คณะครุศาสตร

ขอ 8. มหาวิทยาลัยควรเรงรัด
และพัฒนากระบวนการจัดทํา
งานวิจัย ที่มีคุณภาพและเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน
และชุมชน พรอมทั้งสงเสริม
การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธที่ 1 : สรางและพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารย
และนักวิจัย
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือการวิจัยกับ
หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศ และ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบและ
กลไกการตีพิมพ เผยแพรและ
การจัดการความรูงานวิจัย

กลยุทธที่ 1 : สรางและพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารย
และนักวิจัยประเทศในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบและกลไก
การตีพิมพ เผยแพรและการจัดการ
ความรูงานวิจัย

ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
7. เครือขายอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นที่ 7 บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
(N : National Sustainable
development)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548
ขอ 5. ใหบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยีที่เปนประโยชน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตและ
บริการชุมชน สังคม และประเทศ
ตลอดการชี้นําทางเลือกที่ดีแก
ชุมชนและสังคม
ขอ 7. สงเสริมและพัฒนา
เครือขายความรวมมือทาง
การศึกษา การวิจัย และการ
บริการกับสถาบันและหนวยงาน
อื่น ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
ขอ 9. รวมพัฒนาทองถิ่น
ดําเนินการจัดการศึกษาและ
ฝกอบรมที่ตอบสนองความ
ตองการและเสริมสรางองค
ความรูของชุมชนใหเขมแข็ง เชิดชู
ภูมิปญญาของทองถิ่น
สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน
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นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
คณะครุศาสตร

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาศูนยบริการ
วิชาการเพื่อสงเสริมเอกลักษณ
ของสถาบัน
กลยุทธที่ 3 : สงเสริมและสราง
เครือขายการใหบริการวิชาการ
ในชุมชนสังคมประเทศและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 4 : บริการวิชาการ
และบูรณาการกับการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย เสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
กลยุทธที่ 2 : สงเสริมและสราง
เครือขายการใหบริการวิชาการใน
ชุมชนสังคมประเทศและอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
กลยุทธที่ 3 : บริการวิชาการ และ
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม

ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอ 6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ

3. ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา มุงเนนให
ความสําคัญกับ “สภามหาวิทยาลัย”
จัดตั้งองคกรกลไกการพัฒนาผูกํากับ
นโยบายและผูบริหารในลักษณะ
Institute of directors (IOD)

ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อ
ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ (S = Satang
Utilization)

ขอ 10. จัดใหชุมชนมีสวนรวมใน
การจัดการ การบํารุงรักษา และ
การใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
สมดุลและยั่งยืน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกชุมชน และให
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
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ขอ 1. มหาวิทยาลัยควรปรับ
ระบบบริหารองคกร ใหเอื้อตอ
การพัฒนาการศึกษาทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา

กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
คณะครุศาสตร

กลยุทธที่ 1 : สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม
เพื่อเสริมสรางอัตลักษณ
นักศึกษา
กลยุทธที่ 2 : อนุรักษ สืบทอด
เผยแพร และสงเสริมการ
ดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 : ปลูกจิตสํานึก
ความรัก ความผูกพัน และความ
ภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นครพนม

กลยุทธที่ 1 : สงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางอัตลักษณนักศึกษา
กลยุทธที่ 2 : อนุรักษ สืบทอด
เผยแพร และสงเสริมการดําเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบน
พื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3 : ปลูกจิตสํานึก ความรัก
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจใน
ความเปนนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรใหมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : เรงรัดการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อมุงผลสัมฤทธิ์

ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
5. การเงินอุดมศึกษามุงเนนการ
ปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณ โดยยังคง Supply Side
Financing Performance Based และ
สอดคลองเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ ยังคงกองทุน กยศ. ตาม
ความจําเปน เพิ่มกองทุนประเภท
Contribution Scheme จัดตั้งกองทุน
พัฒนาอุดมศึกษาพัฒนาอาจารย การ
วิจัย รวมมือภาคการผลิตจัดตั้ง
Buffer Organization ใหอิสระในการ
บริหารการเงินแกมหาวิทยาลัย
6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
โดยการปรับระบบการพัฒนา
อาจารยใหมีความหลากหลาย

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นที่ 4 พัฒนาอาจารย
ใหเปนมืออาชีพ (Education
Professionalism)
ประเด็นที่ 8 สรางความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา
(G : Generate quality trust)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548
นโยบายและบริหารจัดการ

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอ 5. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
ขอ 7. ผูบริหารระดับสูง
ดําเนินการจัดหาทรัพยากร
และแหลงทุนตางๆ เพื่อเรงรัด
การพัฒนาบุคลากรทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา
ขอ 10. การกําหนดตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธ ตองใหครอบคลุม
พันธกิจหลักของสถาบัน
อุดมศึกษา และกําหนด
เปาหมายของตัวบงชี้ให
สามารถวัดไดชัดเจน
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กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
คณะครุศาสตร

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาทรัพยากร
มนุษยเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
กลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง
กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบการ
บริหารการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยง
กลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหาร
การเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระดับอุดมศึกษา
นโยบายกรอบแผน
อุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับ
อุดมศึกษาฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)

พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548

นโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอ 11. การจัดทําแผนกลยุทธ
ตองใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทุกภาคสวนมี
สวนรวมดวย และเมื่อไดรับ
การเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว ใหเผยแพร
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย
ทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา ใหบุคลากรได
รับทราบและถือปฏิบัติตอไป
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กลยุทธ
มหาวิทยาลัยนครพนม

กลยุทธ
คณะครุศาสตร

สวนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ
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แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (ปรับแผนกลางป)
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
1. รายรับ (ไมรวมงบบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา)
1.1 เงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.1.1 งบดําเนินงาน
4,598,444
1.1.2 งบเงินอุดหนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
148,680
1.1.3 งบเงินอุดหนุนบริการวิชาการ
196,368
1.1.4 งบเงินอุดหนุนงานวิจัย
428,080
เงินงบประมาณแผนดิน รวม
5,371,572
1.2 เงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
26,896,987
1.3 การขอใชเงินคงคลัง ประจําป 2559
11,073,608
เงินรายได รวม
37,970,595
43,342,167
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
2. รายจายแยกตามพันธกิจ (รวมงบบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา)
แหลงเงิน
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
จัดสรร + เงินอุดหนุน
พันธกิจ
ปงบประมาณ 2559 (บาท)
เดิม
ใหม
1. พันธกิจที่ 1
46
49
4,553,624
2. พันธกิจที่ 2
6
6
428,080
3. พันธกิจที่ 3
13
13
196,368
4. พันธกิจที่ 4
7
7
148,680
5. พันธกิจที่ 5
15
15
44,820
รวม
87
90
5,371,572
หมายเหตุ
1) งบบุคลากรเงินรายได
7,925,365
2) งบบุคลากรขอใชเงินคงคลัง
2,013,898
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินรายได
(บาท)
34,626,354
737,182
448,000
290,625
1,868,436
37,970,596
บาท
บาท

รวม
(บาท)
39,179,978
1,165,262
644,368
439,305
1,913,256
43,342,167
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

รอยละ
(%)
90.40
2.69
1.49
1.01
4.41
100.00
18.29
4.65

หมายเหตุ

จัดสรร ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
5,371,572 บาท (หาลานสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหารอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)
100%
4,794,812 บาท (สี่ลา นเจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันแปดรอยสิบสองบาทถวน)

งบประมาณแผนดิน ทั้งหมด
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยแบงเปน 2 ผลผลิต คือ
1). ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
39%
2,120,108 บาท (สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งรอยแปดบาทถวน)
2). ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
56%
2,478,336 บาท (สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบหกบาทถวน)
3). ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
5%
196,368 บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยหกสิบแปดบาทถวน)
*************************************************************************************
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน แตละผลผลิต ดังนี้
1). ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
(หมวดงบดําเนินงาน)
งบประมาณ
2,120,108 บาท
(สองลานหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งรอยแปดบาทถวน)
งบที่ไดรับจัดสรร
จัดสรร
ทั้งสิ้น ป 2559
งวดที่ 1
หมวดงบดําเนินงาน
หมายเหตุ

100 %
1.1 (1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาเชาบานใหขาราชการ 2 ราย)
1.1 (2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ คาสาธารณูปโภค (งบไดมา)
1.1 (3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ คาสาธารณูปโภค (ภายในคณะฯ)
1.1 (4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสมทบประกันสังคม 8 ราย พนง.ราชการ)

150,000
461,700
180,000
72,000
70,000
41,168
23,340
6,600
1,115,300

1.1 (5) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนง.ราชการ 5 ราย)

1.1 (6) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบดําเนินงาน)
1.2 โครงการจัดทํารายงานประจําป 2558
1.3 โครงการปรับแผนกลางป ประจําปงบประมาณ 2559
1.4 คาใชจายในงานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
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จัดสรร ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
1.4.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
164,100
1.4.2(1) โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาปฐมวัย
100,000
1.4.2(2) โครงการคายอาสาเชื่อมความสัมพันธพี่สูนอง
30,000
1.4.2(3) โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุนในโรงเรียนฯ
30,000
1.4.2(4) โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการเรียนการสอนฯ
4,100
1.4.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
169,200
1.4.4 (1) โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50,000
1.4.4 (2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15,000
1.4.4 (3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
104,200
1.4.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
145,500
1.4.5(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาฯ
70,000
1.4.5(2) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
75,500
1.4.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา
132,000
1.4.6(1) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา
132,000
1.4.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
159,600
1.4.7(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
154,700
1.4.7(2) โครงการบริหารจัดการภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
4,900
1.4.9 สาขาวิชาภาษาไทย
45,900
1.4.9 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
20,000
1.4.9 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
25,900
1.4.10 โครงการกิจกรรมเสริมความเปนครู
299,000
รวมงบผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2,120,108
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จัดสรร ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
2). ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(หมวดงบดําเนินงาน)
งบประมาณ
2,478,336 บาท
(สองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามรอยสามสิบหกบาทถวน)
งบที่ไดรับจัดสรร

หมวดงบดําเนินงาน

ทั้งสิ้น ป 2559

100 %
2.1 (1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ คาสาธารณูปโภค (งบไดมา)
2.1. (2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ คาสาธารณูปโภค (ภายในคณะฯ)
2.1. (3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาเชาเครื่องถายเอกสาร)
2.1. (4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
2.1. (6) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (งบดําเนินงาน สนับสนุนคณะฯ)
2.2 โครงการจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
2.3 โครงการพีธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
2.4 โครงการใหความรูเกี่ยวกับระบบงานทะเบียนและประมวลผลกับนักศึกษา
2.6 โครงการพัฒนานักศึกษา
2.7 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาและคณะสโมสรนักศึกษา
รวมงบผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

279,300
1,248,000
216,000
180,000
291,156
14,880
132,000
9,000
48,000
60,000
2,478,336
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จัดสรร
งวดที่ 1

หมายเหตุ

3). ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
งบประมาณ
196,368 บาท

จัดสรร ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
(หมวดงบอุดหนุน)
(หนึ่งแสนเกาหมื่นหกพันสามรอยหกสิบแปดบาทถวน)
งบที่ไดรับจัดสรร

หมวดงบอุดหนุน

ทั้งสิ้น ป 2559

100 %
3.1 ผลงานการใหบริการวิชาการ
3.1 (1) โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
3.1 (3) โครงการ One Teacher One Product (OTOP)
3.1 (4) โครงการ Com Care ครั้งที่ 5

196,368
16,368
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
196,368

3.1 (5) โครงการบริการวิชาการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน

3.1 (6) โครงการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
3.1 (9) โครงการบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
3.1 (10) โครงการกิจกรรมคายอาสาวิชาการพี่สอนนอง
รวมงบผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
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จัดสรร
งวดที่ 1

หมายเหตุ

จัดสรร ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
100%
148,680 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
โดยแบงเปน 1 ผลผลิต คือ
4). ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
100%
148,680 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหกรอยแปดสิบบาทถวน)
งบที่ไดรับจัดสรร
จัดสรร
ทั้งสิ้น ป 2559
งวดที่ 1
หมวดงบอุดหนุน
หมายเหตุ

100 %
4.1 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1 (1) โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
4.1 (2) โครงการปราชญทองถิ่น ศิลปนพื้นบาน และการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 (3) โครงการสืบสานตํานานพระธาตุพนม
4.1 (4) โครงการสืบสานงานนาฏศิลป (ปรับปรุงชุดการแสดง)
รวมงบผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

148,680
22,680
30,000
36,000
60,000
148,680
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จัดสรร ครั้งที่ 1
การจัดสรรงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
100%
428,080 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถวน)

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
โดยแบงเปน 1 ผลผลิต คือ
5) ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

100%
หมวดงบอุดหนุน

428,080 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถวน)
งบที่ไดรับจัดสรร
จัดสรร
ทั้งสิ้น ป 2559
งวดที่ 1
หมายเหตุ

100 %
5.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
54.1 (1) แผนงานศึกษามรดกภูมิปญญาดานวัฒนธรรมการทอผามัดหมี่บนความ

428,080
428,080

หลากหลายของกลุมชาติพันธุในแองสกลนคร
รวมงบผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

428,080

หมายเหตุ ใชยอดงบประมาณแผนดินจากใบจัดสรรงบสํานักงานอธิการบดี ในการจัดสรร ครั้งที่ 1
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ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
2.1.1 พันธกิจที่ 3
2.1.1.(2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการวิจัย
2.1.1.(4) โครงการสรางเครือขายแมสอนลูกฯ
2.1.1. (5) โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2.1.1.(6) โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.1.1.(7) โครงการคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรฯ
2.1.1.(8) โครงการคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
2.1.1.(9) โครงการคายวิชาการภาษาไทย
2.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2.2.1 พันธกิจที่ 5
2.2.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ดําเนินงาน) สาธารณูปโภค,ลงทุน)

- งานการเงิน
- งานพัสดุ

7,855,183
-

12,750,509
-

1,500,000
-

525,018
-

-

7,855,183
7,855,183

12,750,509
9,028,212
3,000,906
18,000
18,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000

525,018
525,018
525,018

-
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448,000
448,000
448,000
180,000
30,000
100,000
48,000
30,000
30,000
30,000
-

-

-

23,078,710
448,000
448,000
180,000
30,000
100,000
48,000
30,000
30,000
30,000
22,630,710
18,908,413
5,025,924
18,000
18,000

ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

- งานธุรการ
- งานยานพาหนะ
- งานบุคลากร
- งานคอมพิวเตอร
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานประกันคุณภาพ
- งานพัฒนานักศึกษา
- งานซอมบํารุง
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ
- งานทะเบียน
- งานวิชาการ
2.2.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
2.2.1.1(2) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน คาตอบแทน)
2.2.1.1(3) โครงการบริหารจัดการคณะฯ ( คาสอน)
2.2.1.1(4) โครงการบริหารจัดการคณะฯ ( สนับสนุนวิชาชีพครู)
2.2.1.1(5) โครงการบริหารจัดการคณะฯ ( สนับสนุนรายวิชา GE)
2.2.1.2 โครงการทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธการเงิน 5 ป
2.2.1.3 โครงการจัดทําแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
2.2.1.4 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง

7,855,183

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
180,000
643,200
2,267,560
174,510
641,600
60,000
24,000
12,000

27

งบสาธารณูปโภค

งบลงทุน
คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
180,000
8,498,383
2,267,560
174,510
641,600
60,000
24,000
12,000

ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

2.2.1.5 โครงการกีฬาบุคลากร
2.2.1.6 โครงการสานสัมพันธบุคลากร
2.2.1.7 โครงการสงเสริมสุขภาพและใหความรูดานการดูแลฯ
2.2.1.8 โครงการพัฒนาบุคลากร
2.2.1.9 โครงการประชุมคณะกรรมการ
2.2.1.10 โครงการพัฒนาบุคลากร (งานอาคาร)
2.2.1.11 โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการและทะเบียนฯ
2.2.1.12 โครงการสนับสนุนเขาสูตําแหนงวิชาการ
2.2.1.13 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2.2.2 พันธกิจที่ 1
2.2.2.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2.2.2.2(1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย
2.2.2.2(2) โครงการศักษาดูงานนักศึกษาปฐมวัย
2.2.2.2(3) โครงการคายอาสาเชื่อมความสัมพันธระหวางพี่นอง
2.2.2.2(4) โครงการพบครูตนแบบมืออาชีพ
2.2.2.2(5) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย
2.2.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2.2.4 (1) โครงการพัฒนาอาจารยสาขาวิชาอังกฤษ
2.2.2.4 (2) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2.2.4 (3) โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ

-

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

164,580
34,680
18,600
1,058,700
230,844
37,032
36,000
90,000
102,000
3,722,297
212,924.00
67,924
50,000
5,000
30,000
60,000
213,826.00
32,000
151,826
30,000

28

งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

164,580
34,680
18,600
1,058,700
230,844
37,032
36,000
90,000
102,000
3,722,297
212,924.00
67,924
50,000
5,000
30,000
60,000
213,826.00
32,000
151,826
30,000

ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

2.2.2.5 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
2.2.2.5 (1) โครงการพัฒนาเอกสารการสอน
2.2.2.5 (2) โครงการบริหารจัดการสาขาคอมพิวเตอร
2.2.2.5 (3) โครงการการแขงขันประกวดทักษะทางคอมพิวเตอร
2.2.2.5 (4) โครงการคายอาสาพัฒนาหองเรียนคอมพิวเตอรฯ
2.2.2.5 (5) โครงการรับนองใหมอยางสรางสรรคสาขาคอมพิวเตอร
2.2.2.6 สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.2.2.6 (1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาสังคมศึกษา
2.2.2.6 (2) โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา

2.2.2.6 (3) โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพสาขาสังคมศึกษา
2.2.2.6 (4) โครงการสานสัมพันธนองพี่สังคมศึกษา
2.2.2.6 (5) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา
2.2.2.7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.2.2.7 (1) โครงการสานสัมพันธพี่นองสาขาวิทยาศาสตร
2.2.2.7 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
2.2.2.7 (3) โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.2.2.9 สาขาวิชาภาษาไทย
2.2.2.9 (1) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาภาษาไทย
2.2.2.9 (2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2.2.2.10 โครงการกิจกรรมเสริมความเปนครู
2.2.2.11 โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนานักศึกษาใหม

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

220,536.00
30,000
110,536
30,000
40,000
10,000
161,824.00
20,000
50,000
10,000
20,000
61,824
209,840.00
66,000
86,400
57,440
12,970.00
5,000
7,970
405,000
30,000

29

งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

-

คาครุภัณฑ
-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

-

-

-

220,536.00
30,000
110,536
30,000
40,000
10,000
161,824
20,000
50,000
10,000
20,000
61,824
209,840
66,000
86,400
57,440
12,970
5,000
7,970
405,000
30,000

ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

2.2.2.12 โครงการบําเพ็ญประโยชนจิตสาธารณะ
2.2.2.13 โครงการกีฬานักศึกษา
2.2.2.14 โครงการศูนยฝกประสบการณวิชาชีพครู
2.2.2.15 โครงการอบรมศิษยเกาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ
2.2.2.16 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม
2.2.2.17 โครงการอบรมการใชงานระบบบริการการศึกษาฯ
2.2.2.18 โครงการสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
2.2.2.19 โครงการจัดทําวารสารและสื่อโฆษณาประจําคณะครุศาสตรฯ
2.2.2.20 โครงการการจัดการองคความรู (KM) คณะครุศาสตร
2.2.2.21 โครงการปรับปรุงหลักสูตร คณะครุศาสตร
3 แผนงานอนุรักษ สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3.1 ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.1.1 พันธกิจ ที่ 4
3.1.1(1) โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย
3.1.1 (2) โครงการวันสําคัญ :กิจกรรมประเพณีสงกรานตฯ
3.1.1 (3) โครงการประกวดวงโปงลาง
3.1..1 (4) โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือขายอุดมศึกษา
3.1.1 (5) วัสดุและการเดินทางไปราชการ งานทํานุบํารุง
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
4 แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา

-

-

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

9,000
178,700
1,172,985
30,000
448,000
18,000
207,692
51,000
20,000
120,000
-

-

30

งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

-

-

-

308,625
308,625
308,625
72,000
8,625
150,000
60,000
18,000

-

-

-

-

767,182

-

9,000
178,700
1,172,985
30,000
448,000
18,000
207,692
51,000
20,000
120,000
308,625
308,625
308,625
72,000
8,625
150,000
60,000
18,000
767,182

ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว
-

4.1 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
4.1.1 พันธกิจที่ 2
4.1.1 (1) โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัย
4.1.1 (2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
4.1.1 (3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
4.1.1.(4) โครงการจัดการความรูการวิจัย
4.1.1( 5) โครงการสํารวจภาวะมีงานทําของบัณฑิตและความพึงฯ
4.1.1 (6) วัสดุ และการเดินทางไปราชการ
4.2 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี
รวมงบประมาณ

7,855,183

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

-

-

คาครุภัณฑ
-

-

-

-

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

12,750,509

(0)

31

งบสาธารณูปโภค

1,500,000

525,018

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

-

-

767,182
767,182
100,000
588,462
24,720
18,000
6,000
30,000
1,523,807

-

-

767,182
767,182
100,000
588,462
24,720
18,000
6,000
30,000
-

-

24,154,517

ฟอรมแผนเงินรายได

04-1

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนงบประมาณรายจายเงินงบประมาณบํารุงการศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

24,154,517
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.1 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
2.1.1 พันธกิจที่ 3
2.1.1.(2) โครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการกับการวิจัย
2.1.1.(4) โครงการสรางเครือขายแมสอนลูกฯ
2.1.1. (5) โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2.1.1.(6) โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.1.1.(7) โครงการคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรฯ
2.1.1.(8) โครงการคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
2.1.1.(9) โครงการคายวิชาการภาษาไทย
2.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2.2.1 พันธกิจที่ 5
2.2.1.1(1) โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ดําเนินงาน) สาธารณูปโภค,ลงทุน)

- งานการเงิน
- งานพัสดุ

7,855,183
-

12,750,509
-

1,500,000
-

525,018
-

-

7,855,183
7,855,183

12,750,509
9,028,212
3,000,906
18,000
18,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000

525,018
525,018
525,018

-
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448,000
448,000
448,000
180,000
30,000
100,000
48,000
30,000
30,000
30,000
-

-

-

23,078,710
448,000
448,000
180,000
30,000
100,000
48,000
30,000
30,000
30,000
22,630,710
18,908,413
5,025,924
18,000
18,000

ฟอรมแผนเงินรายได

04-3

แผนการจัดสรรงบประมาณ ป.โท ดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนประมาณการรายจายเงินรายได โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

1,616,674
งบบุคลากร

คาจางชั่วคราว
ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม
1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2.2.1 พันธกิจที่ 5
2.2.1.1 (1)โครงการบริหารจัดการคณะฯ (เงินเดือน)
2.2.2 พันธกิจที่ 1
2.2.2.1 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
2.2.2.1 (1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
2.2.2.1 (2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ)
2.2.2.1 (3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ, ไปราชการ)
2.2.2.1 (4) คาบํารุงสถานที่
2.2.2.2 สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
2.2.2.2 (1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
2.2.2.2 (2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ)
2.2.2.2 (3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ,ไปราชการ)
2.2.2.2 (4) คาบํารุงสถานที่

70,182
70,182
70,182
70,182
-

-

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1,546,492
1,546,492
183,978
183,978
1,362,514
967,704
600,000
180,000
67,704
120,000
262,642
163,200
48,960
17,842
32,640
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งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

1,616,674
1,616,674
254,160
254,160
1,362,514
967,704
600,000
180,000
67,704
120,000
262,642
163,200
48,960
17,842
32,640

ฟอรมแผนเงินรายได

04-3

แผนการจัดสรรงบประมาณ ป.โท ดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนประมาณการรายจายเงินรายได โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ
2.2.2.3 สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
2.2.2.3 (1) กิจกรรมคาสอน คาสอบ
2.2.2.3 (2) คาดําเนินงาน (คาตอบแทนกรรมการ)
2.2.2.3 (3) คาใชจายอื่นๆ (วัสดุ,ไปราชการ)
2.2.2.3 (4) คาบํารุงสถานที่
รวมงบประมาณ

1,616,674
งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

คาจางชั่วคราว
-

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ งบสาธารณูปโภค
132,168
84,000
25,200
6,168
16,800
1,546,492
-

70,182
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
-

-

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

-

-

-

-

-

-

132,168
84,000
25,200
6,168
16,800
1,616,674

ฟอรมแผนเงินรายได

04-5

แผนการจัดสรรงบประมาณหอพักนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2559 (ปรับกลางป)
ตารางสรุปแผนประมาณการรายจายเงินรายได หอพักนักศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
จําแนกตามแผนงบประมาณ/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงบประมาณ/ผลผลิต/งาน/โครงการ

192,000
งบบุคลากร
คาจางชั่วคราว

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

งบลงทุน
งบสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอื่น

รวมเงิน

ที่ดิน / สิ่งกอสราง

ยุทธศาสตรการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมคุณภาพชีวิต และความเทาเทียมกันในสังคม

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
2.2.1 พันธกิจที่ 5
2.2.1.1 (1)โครงการบริหารจัดการคณะฯ (ตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

รวมงบประมาณ

-

192,000
192,000
192,000
192,000

-

-

-

-

-

192,000
192,000
192,000
192,000

-

192,000

-

-

-

-

-

192,000
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ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ลําดับ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

คาเปาหมายของตัวบงชี้
หนวยนับ
คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม

1 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปดใหม ที่ตอบสนองความตองการของสังคม หรือรองรับ AEC
2 รอยละของจํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรที่บรรลุตามเปาหมาย
3 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาหลักสูตรบรรลุเปาหมายตามแผน
4 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
5 บัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
6 รอยละความสําเร็จของการพัฒนานักศึกษา
7 รอยละของความคิดเห็นตอภาพลักษณองคกร
8 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
9 รอยละความสําเร็จของการเสริมสรางภาพลักษณและการประชาสัมพันธบรรลุเปาหมายตามแผน
10 รอยละความสําเร็จของงานวิจัยในชั้นเรียนบรรลุเปาหมายตามแผน
11 คาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท ุกรายวิชา *
12 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชบริการระบบขอมูลสารสนเทศ
13 รอยละของรายวิชาที่ใชระบบ E-Learning รวมในการเรียนการสอน
14 จํานวนโครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ / เอกลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม
15 คาเฉลี่ยของผลประเมินอัตลักษณบัณฑิตอุดมศึกษา 3C
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
16 รอยละของเงินทุนวิจัยที่อาจารยและนักวิจัยไดรับจาก
- แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย
- แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
17 รอยละของนักวิจัยใหมที่ไดรับการพัฒนา
18 จํานวนเครือขายการวิจัยประกอบดวย
- มหาวิทยาลัยกับชุมชน
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หลักสูตร
รอยละ
รอยละ
คะแนน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
คะแนน
รอยละ
รอยละ
โครงการ
คะแนน

≥3
80
80
≥4.00
90
80
90
90
80
> 80
> 3.51
90
15
>1
> 3.51

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัย

บาท/คน
บาท/คน
รอยละ
เครือขาย

10,000
40,000
70
รองคณบดีฝายวิจัย
10
รองคณบดีฝา ยวิจัย

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ลําดับ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- มหาวิทยาลัยกับหนวยงาน ภาครัฐ
- มหาวิทยาลัยกับหนวยงาน ภาคเอกชน
- มหาวิทยาลัยกับองคกร ชุมชน
- มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศ และระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
19 รอยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติตออาจารยประจํา
20 รอยละผลงานวิจัยที่มีการนําไปใชประโยชนจริง ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภาคและระดับประเทศ
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
21 รอยละความสําเร็จของการบริการวิชาการที่บรรลุเปาหมายตามแผน
22 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ
23 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานของศูนยบริการวิชาการ
24 รอยละความสําเร็จในการใหบริการวิชาการกับเครือขายความรวมมือภายในประเทศ
25 รอยละความสําเร็จในการใหบริการวิชาการกับเครือขายความรวมมือภายนอกประเทศ
26 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการตามแนวทางการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
27 จํานวนผูรับบริการวิชาการเทียบกับเปาหมายตามแผน
28 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย *
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
29 จํานวนโครงการที่มีการสงเสริมความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Cultural Understanding)
30 รอยละของโครงการที่บรรลุเปาหมายตามแผนการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม
31 จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
32 รอยละความสําเร็จของโครงการอนุรักษสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมในแถบลุมน้ําโขง
33 จํานวนโครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
34 จํานวนโครงการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
35 จํานวนโครงการที่สรางกระบวนการปลูกจิตสํานึก ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจตอสถาบันของนักศึกษา
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คาเปาหมายของตัวบงชี้
หนวยนับ
คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

รอยละ
รอยละ

13
30

รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายวิจัย

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

90
80
90
80
80
85
80
> 30

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิชาการ

โครงการ/คณะ
รอยละ
โครงการ/คณะ
รอยละ
โครงการ/คณะ
โครงการ
โครงการ

1
90
1
90
2
3
2

รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา
รองคณบดีฝายพัฒนา

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ลําดับ

ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
36 จํานวนโครงการที่สรางกระบวนการปลูกจิตสํานึก ความรัก ความผูกพันและความภาคภูมิใจตอสถาบันของบุคลากร

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
37 รอยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ
38 รอยละของการใชพลังงานของสถาบันลดลง (ไฟฟา น้ํามัน)
39 รอยละของการบรรลุเปาหมายของแผนการดําเนินงาน
40 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
41 รอยละความสําเร็จของการมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากรและผูใชบัณฑิต ในการประกันคุณภาพการศึกษา
42 จํานวนเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
43 รอยละของอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ
44 รอยละของอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
45 รอยละของบุคลากรที่มีการพัฒนาความเจริญกาวหนา (career Path)
46 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
47 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง
48 รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนฉุกเฉิน วิกฤต
49 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม
50 รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน
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คาเปาหมายของตัวบงชี้
ผูรับผิดชอบ
หนวยนับ
คาเปาหมาย
โครงการ
2
รองคณบดีฝายบริหาร

รอยละ
รอยละ
รอยละ
คะแนน
รอยละ
เครือขาย/คณะ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

90
10
80
≥4.25
80
1
20
25
70
85
80
80
96
78

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.4.1.1 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณ

ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. รอยละของผูเขารวม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ

กลุมเปาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ทุกชั้น
ปจํานวน 497 คน
อาจารยประจําสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 5 คน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
110,550

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.นิดาพร
อาจประจญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการกิจกรรมเสริมความ
เปนครู

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.1 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. รอยละของผูเขารวม
ครุศาสตรบัณฑิตใหมีความเปนครู โครงการและกิจกรรม รอย
และมีสมรรถภาพทางวิชาชีพครู
ละ 80
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
2. ความพึงพอใจของ
ครุศาสตรบัณฑิตมีความศรัทธาใน
ผูเขารวมโครงการแตละ
วิชาชีพครู
กิจกรรมอยูในระดับ มาก คา
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย 3.51 จาก
ครุศาสตรบัณฑิต ใหมีความริเริ่ม
คะแนนเต็ม 5
สรางสรรคในการแกไขปญหาและ
ขอโตแยงในวิชาชีพครู และวิชาเอก
4. เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ใหมีความอดทน
ใจกวาง รับรูความรูสึกของผูอื่นได
ดีขึ้น
5. เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตเกิดมุมมองในเชิงบวก
และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
รวมกับผูเรียนและผูรวมอาชีพ
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นักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต ของคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ทุกชั้นป

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
299,000

รายได
405,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- พ.ย. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
นางสุปภาดา
เซียวสกุล

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.1.1 1. เพื่อดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
2. เพื่อวิพากษหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555)

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เกิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2557) ที่มีคุณภาพและ
ถูกตองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
กรอบของครุสภา

เปาหมายเชิงปริมาณ
- ไดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557)
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2557) ผานการ
ปรับปรุงหลักสูตรและ
ผานการวิพากษ
หลักสูตรพรอมเขาสภา
วิชาการ

41

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
20,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ภาวดี
พันธรักษ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ
1.1.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดแนวทางใน เชิงปริมาณ
การจัดกระบวนการเรียนการ
1.จํานวนผูเขารวมโครงการ
สอนในระดับปฐมวัย
2.รอยละของผูเขารวม
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับแนวทาง โครงการ
รูปแบบการสอนนวัตกรรมของ เชิงคุณภาพ
เด็กปฐมวัย
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับแนวทาง โครงการ
รูปแบบการสอนโครงการของ
เด็กปฐมวัย
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัด
สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
5. เพื่อใหนักศึกษาไดรับ
ประสบการณตรงในการศึกษาดู
งานในโรงเรียนอนุบาลที่มีคุณภาพ
6. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูที่
ไดไปใชในการจัดการเรียนใน
อนาคต
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กลุมเปาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ทุกชั้น
ปจํานวน 497 คน
อาจารยประจําสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 5 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
100,000

รายได
50,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.นิดาพร
อาจประจญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการการแขงขันประกวด
ทักษะทางคอมพิวเตอร

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะทางดาน
คอมพิวเตอร ประจําป 2559

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.1 1. เพิ่มพูนความรูดานโปรแกรม
Microsoft Office
2. คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย
แขงขัน MOS Olympic ประเทศ
ไทย ในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

1.4.1.1

1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส
เรียนรูทางดานคอมพิวเตอร
ศึกษาและไดรับประสบการณ
ตรงจากสถานที่จริง
2. เพื่อใหนักศึกษาเปดโลกทัศน
ทางการเรียนรูดานคอมพิวเตอร

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

เชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขา
1. จํานวนผูรวมโครงการ
คอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1-4
เชิงคุณภาพ
จํานวน 100 คน
2. ความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ
3.
จํานวนตัวแทนนักษาที่เขา
แขงขัน MOS Olympic
ประเทศไทย ระดับภูมิภาค
และระดับประเทศ

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
2. ความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ

43

นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3
เขารวมโครงการ จํานวน
100 คน

-

70,000

รายได
30,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

-

-

ดําเนินการ
ม.ค. 2559

-

พ.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ศรีสุดา
ดวงโตด

อ.ศรีสุดา
ดวงโตด

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการพัฒนาอาจารย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย สาขาวิชาภาษาไทย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.2.3 1. เพื่อใหอาจารยไดพัฒนา
เพิ่มพูนองคความรู และ
ประสบการณ โดยการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
2. เพื่อใหอาจารยไดเขารวม
ประชุมสัมมนา ดานการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย และเสริมสรางทักษะ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

1.3.2.3 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาจารยใหมีความรู ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมี
ประสบการณ
2. เพื่อใหอาจารยในสาขาวิชา
ภาษาไทยไดพัฒนาความรู
ความสามารถและศักยภาพของ
ตนเองตลอดเวลา

ตัวชี้วัดโครงการ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
8 คน
2. รอยละของผูเขารวม
โครงการฯ รอยละ 100
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการฯ ได
คะแนน 3.51

กลุมเปาหมาย
1. อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะ ครุ
ศาสตร จํานวน 8 คน
2. มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับดี

1. จํานวนอาจารยที่ไดรับการ อาจารยสาขาวิชา
พัฒนาความรูความสามารถ ภาษาไทย จํานวน 5 คน
ตามสาขาวิชา จํานวน 5 คน
2. ความพึง
พอใจของเขารวมโครงการอยู
ในระดับดี (3.51)
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
50,000

รายได
32,000

20,000

5,000

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย. อ.วรรณธิภา
2559
อุนารัตน

- ก.พ. - ก.ย. 2559

อ.สุภาวรรณ
ฤๅกําลัง

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ของนักศึกษาสาขา
สังคมศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อพัฒนาองคความรูทาง
วิชาการและความรูภายนอก
หองเรียนแกนักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษา และสามารถนํามา
พัฒนาการเรียนการสอน
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณ จากสถานที่จริง
และประสบการณโดยตรงจาก
วิทยากรและคนใน ทองถิ่น
3. เพื่อใหนักศึกษาไดนําความรูที่
ไดไปใชในชีวิต ประจําวันและ
ประยุกตใชในวิชาชีพ

ตัวชี้วัดโครงการ
รอยละของกลุมเปาหมายใน
การเขารวมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจในระดับ 3.51 รอย
ละ 80

กลุมเปาหมาย
นักศึกษา 513 คน
อาจารย 5 คน ของคณะ
ครุศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
132,000

รายได
50,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ภาวดี
พันธรักษ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ
รางกายและคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค
2. เพื่อเปนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ นักศึกษาสาขาวิชา
รอยละ 100
2. ความ ภาษาไทย จํานวน 118 คน
พึงพอใจของเขารวมโครงการ
โดยรวมอยูในระดับดี (3.51)
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
25,900

รายได
7,970

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.สุภาวรรณ
ฤๅกําลัง

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการคายอาสาเชื่อม
ความสัมพันธระหวางพี่สูนอง

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.2 1. เพื่อเปนการเปดโอกาสให

ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ
นักศึกษาที่เขารวมโครงการได
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ฝกฝนทักษะและประสบการณใน 2. รอยละของผูเขารวม
การทํางานรวมกันและทําความรู
โครงการ
ความสามารถที่มีอยูมาประยุกตใช
เชิงคุณภาพ
ในการทํางานเพื่อสวนรวม
1. ความพึงพอใจของ
2. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาที่เขารวม
ผูเขารวมโครงการ

กลุมเปาหมาย
นักศึกษาทุกชั้นปจํานวน
150 คน และอาจารย
ประจําสาขาวิชาปฐมวัย
จํานวน 5 คน

โครงการไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและ
สังคม
3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาที่
เขารวมโครงการเปนผูที่เห็น
ความสําคัญของการชวยเหลือ
เพื่อนมนุษยที่ดอยโอกาส
4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางนักศึกษาที่เขารวมโครงการ
กับนองๆ และประชาชนในพื้นที่
หางไกลและขาดแคลนสื่อสารเรียน
การสอน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
30,000

รายได
5,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ก.พ.-ก.ย.2559

ผูรับผิดชอบ
อ.นิดาพร
อาจประจญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการคายอาสาพัฒนา
หองเรียนคอมพิวเตอรและสื่อ
การเรียนการสอน ครั้งที่ 6

13 โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาใหม

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.2 1. พัฒนาหองคอมพิวเตอร ซอม
บํารุงใหเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถใชงานไดตามความ
เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมใหความรูดาน
คอมพิวเตอรเบื้องตนแกนักเรียน

1.1.2.2

1. เพื่อแนะแนวความรูใหกับ
นักศึกษาใหมไดเขาใจในการ
ดําเนินชีวิตในสถานศึกษาใหม
เกิดความเขาใจในการประสาน
กับฝายตางๆในรั้วมหาวิทยาลัย
2. เพื่อใหนักศึกษาใหมได
รับทราบกฎระเบียบตางๆของ
ทางมหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1.จํานวนผูรวมโครงการ
เชิงคุณภาพ
2.ความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ

นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1-4
จํานวน 100 คน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ นักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1
จํานวนนักศึกษาคิดเปน รอย ของคณะครุศาสตร
ละ 80
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ อยูใน
ระดับดี คาเฉลีย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
40,000

-

30,000

ระยะเวลา
อื่นๆ
-

ดําเนินการ
ธ.ค. 2558

- ก.ค.-ส.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ศรีสุดา
ดวงโตด

น.ส.อิศราภรณ
ไวสูศึก

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการบําเพ็ญประโยชนจิต
สาธารณะ

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.2 1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวม
ในการพัฒนาทําความสะอาด
คณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน 2.
เพื่อใหนักศึกษามีจิตสาธารณะ
รูจักเสียสละและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวารอยละ
80 จากเปาหมาย
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ อยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ยคะแนน 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
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1. นักศึกษาทุกชั้นป
ทุกสาขาวิชา จํานวนไม
นอยกวา 600 คน
2. คณาจารย เจาหนาที่
ไมนอยกวา 20 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
9,000

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ก.พ.-มี.ค. 2559 น.ส.อิศราภรณ
ไวสูศึก

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
15 โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
1.1.2.3 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประสบการณของนักศึกษา เปน
การเปดโลกทัศนในสังคมและ
วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง
2. เพื่อนําความรูและ
ประสบการณที่ไดจากการศึกษา
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ไป
ประยุกตใชในการบริหาร
การศึกษาและการเรียนการสอน
ในหนวยงานของนักศึกษา
3. เพื่อศึกษาหาประสบการณใน
การจัดการศึกษาของหนวยงาน
ในตางประเทศและนํามา
เปรียบเทียบและประยุกตใชใน
หนวยงานของนักศึกษาอยางมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ อาจารย เจาหนาที่ และ
ไมนอยกวา 50 คน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
2. ผูเขารวมโครงการมีความ บริหารการศึกษา
พึงพอใจตอโครงการระดับดี
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
70,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
ดร.รชฏ
สุวรรณกูฎ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการกิจกรรมรับนองใหม
อยางสรางสรรค สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาชั้นปท1ี่
เกิดความภาคภูมิใจในความเปน
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
2. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
ความกลาแสดงออก กลาแสดง
ความคิดเห็น และวิภาควิจารณ
ในทางที่สรางสรรค
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาชั้นปที่
1 ตระหนักถึงความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความตรงตอ
เวลาและคุณธรรมจริยธรรม
อื่นๆที่นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอรที่ดีพึงมี รวมทั้ง
สามารถเปนทั้งผูนําหรือผูตามที่ดี
ได

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เชิงปริมาณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- จํานวนผูเขารวมโครงการ - นักศึกษาสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ
คอมพิวเตอรชั้นปที่ 1 -3
- ความพึงพอใจของ
คณะครุศาสตร จํานวน
ผูเขารวมโครงการ
200 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
10,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ส.ค.-ก.ย. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.พงศเทพ
โคตรประทุม

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการพบครูตนแบบมือ
อาชีพ

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 เพื่อใหนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตทราบความสําคัญ
ของครู บทบาทหนาที่ ภาระงาน
ของครู คุณลักษณะของครูที่ดี
การสรางทัศนคคติที่ดีตอวิชาชีพ
ครู และแนวทางการปฏิบัติตนใน
สถานศึกษาเมื่อตองออก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. รอยละของผูเขารวม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
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นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปที่
4 จํานวน 101 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
30,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ก.ค.-ส.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.นิดาพร
อาจประจญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนา
เชิงปริมาณ
เพิ่มพูน องคความรูจากการบูร - จํานวนผูเขารวมโครงการ
ณาการรายวิชาตาง ๆ ใน
570 คน
สาขาวิชาประกอบกับ
- รอยละของผูเขารวม
ประสบการณที่เกี่ยวของกับการ โครงการฯ รอยละ 100
ใชทักษะภาษาอังกฤษ และ
เชิงคุณภาพ
ประสบการณ โดยการศึกษาดูงาน - ระดับความพึงพอใจของ
นอกสถานที่
ผูเขารวมโครงการฯ 3.51 ขึ้น
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ไป
ความเขาใจดานการเรียนการ
สอน และนําไปประยุกตใชใน
สถานการณจริงดวยการฝกฝน
ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
รวมถึงการถายทอดความรูแก
ผูอื่น
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กลุมเปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร จํานวน 570 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
15,000

รายได
151,826

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย. อ.วรรณธิภา
2559
อุนารัตน

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

3. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
ผานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
นันทนาการ และความรูดานการ
ดําเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา และเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการสานสัมพันธพี่นอง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อสรางความสมานฉันท
จํานวนผูเขารวมโครงการ
และความสัมพันธอันดีระหวางพี่ รอยละ 80
นองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
2. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตรเกิดความสามัคคี มี
ระเบียบวินัย มีความอดทน ฝก
การทํางานเปนกลุม สามารถ
เปนผูนํารูจักการเสียสละ
เอื้อเฟอเผื่อแผ ความมีน้ําใจและ
กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง
เหมาะสม
3. เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีและ
ความรักในสาขาวิชา คณะและ
มหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู

กลุมเปาหมาย
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
66,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- มิ.ย.-ก.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ไพเราะ
เสาะสมบูรณ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

4. เพื่อเปนการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดแกนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาใหมีความพรอมสูการ
เรียนการสอนทักษะกระบวนการ
คิด อยางมีระบบและมีคุณคา
เหมาะสมสําหรับการศึกษาตอไป
6. เพื่อเปนการสรางเครือขายใน
วิชาชีพของพี่นองสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการกีฬานักศึกษา

21 โครงการพัฒนานักศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สมรรถภาพ ทางรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคมของนักศึกษา
ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย สราง
ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ
ของนักศึกษา

1.1.2.3

1. เพื่อใหนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อเสริมทักษะในดานตางๆให
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูจาก
การทํากิจกรรม
2. เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู
ผานกิจกรรมวิชาการ กิจกรรม
นันทนาการและเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ นักศึกษาทุกชั้นปและทุก
คิดเปนรอยละ 80 จาก
สาขาวิชาของคณะครุ
เปาหมาย
ศาสตร
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ อยูใน
ระดับดี คาเฉลีย 3.51 จาก
คะแนนเต็ม

1. รอยละของผูเขารวม
นักศึกษาทุกสาขาวิชาใน
โครงการ รอยละ 80
คณะครุศาสตร
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ อยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ยคะแนน 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
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-

48,000

รายได
178,700

ระยะเวลา

อื่นๆ

-

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.พ. น.ส.อิศราภรณ
2559
ไวสูศ ึก

- ต.ค. 2558 - ก.ย. น.ส.อิศราภรณ
2559
ไวสูศ ึก

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการพิธีซอมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 เพื่อเปนการซอมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร การทําความ
เขาใจและการฝกปฏิบัติใหเกิด
ความถูกตองและไดเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของ
บัณฑิตและมหาบัณฑิต

ตัวชี้วัดโครงการ
มหาบัณฑิตและบัณฑิต เขา
รวมการซอมพระราชทาน
ปริญญาบัตร รอยละ 80
ของบัณฑิตทั้งหมดที่จบ

กลุมเปาหมาย
มหาบัณฑิตและบัณฑิต
ที่จะเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2557-2558
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
132,000

รายได

ระยะเวลา

อื่นๆ
-

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ก.พ.-เม.ย.2559 น.ส.อัญชลี กํา
ริสุ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา
และคณะสโมสรนักศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาส
เรียนรู การปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่มีลักษณะงาน
ใกลเคียงกัน เปนการนําความรู
ที่ไดจากการศึกษาดูงานมา
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยน
แนวความคิดในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและสรางสรรควิธีการ
ปฏิบัติงานใหมๆ
3. นักศึกษาและบุคลากรไดมี
โอกาสในการศึกษา ดูงาน
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางกัน
เพื่อทําใหหนวยงานเกิดความ
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดโครงการ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
จากสโมสรนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558
จํานวน 30 คน
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ อยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
จากคะแนนเต็ม 5

กลุมเปาหมาย
บุคลากรฝายกิจการ
นักศึกษาและคณะ
สโมสรนักศึกษา
ประจําปการศึกษา 2558
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
60,000

รายได

ระยะเวลา
อื่นๆ

-

ดําเนินการ
- ธ.ค.2558-เม.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
น.ส.อิศราภรณ
ไวสูศึก

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการสงเสริมการประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาสังคม
ศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อใหนักศึกษามีแนวทางใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะครุศาสตร
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การประกันคุณภาพภายในคณะ
ครุศาสตร

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

นักศึกษานําความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาสามารถ
นําไปใชในการพัฒนา
กิจกรรมของคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
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1. นักศึกษาของคณะครุ
ศาสตรทุกสาขาวิชา
สังคมศึกษา จํานวน
200 คน
2. นักศึกษาที่เขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ
ในระดับดี

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
10,000

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย. อ.ภาวดี พันธ
2559
รักษ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการสานสัมพันธนองพี่
สังคมศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาชั้นปที่
1 เกิดความภาคภูมิใจในความ
เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
นครพนม
2. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 มี
ความกลาแสดงออก กลาแสดง
ความคิดเห็น และวิพากษวิจารณ
ในทางที่สรางสรรค
3. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาชั้นปที่
1 ตระหนักถึงความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ ความตรง
ตอเวลา และคุณธรรมจริยธรรม
อื่นๆที่นักศึกษาสาขาสังคมที่ดี
พึงมี รวมทั้งสามารถเปนทั้งผูนํา
หรือผูตามที่ดีได

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

นักศึกษาเกิดความสามัคคีใน นักศึกษาสาขาสังคม
หมูคณะ โดยมีคุณธรรม
ศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่
จริยธรรมเปนตัวนําของชีวิต 1 คณะครุศาสตร ซึ่งมี
และเกิดความตระหนักใน
จํานวนนักศึกษา 237 คน
ความรักและศรัทธาใน
สถานศึกษา
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
20,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ภาวดี
พันธรักษ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

4. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1รูจัก
ทาเตน และเพลงตางๆ ที่ใชใน
การเตนสันทนาการ และสามารถ
เปนผูนําการเตนสันทนาการใน
โอกาสอื่น ๆ ได
5. เพื่อใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 ได
รูจักกับนักศึกษารุนพี่ และมี
ความรักความสามัคคีตอกันทั้ง
ตอเพื่อนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่อยู
ตางสาขาและยังชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําแกนักศึกษาชั้นปที่ 1
ในการปรับตัวและเตรียมพรอม
ที่จะเขาสูมหาวิทยาลัย รวมถึง
การเปนนักศึกษา สาขาสังคม
ศึกษา
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการศูนยฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อออกนิเทศกนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
2. เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู
3. เพื่อสัมมนานักศึกษาระหวาง
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
4. เพื่อปจฉิมนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. ดําเนินโครงการครบ 4
กิจกรรม
2. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม เฉลี่ย ไม
ต่ํากวา 3.51 จากคาเฉลี่ย
เต็ม 5
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เปาหมายเชิงปริมาณ
- นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ของ
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ชั้นปที่ 4-5 จํานวน 639
คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- นักศึกษาทีเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจ
ในการเขารวมโครงการ
ในระดับดี

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
1,263,385

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค.2558 - ก.ย. น.ส.พรรณพนัช
2559
สมดา

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการอบรมศิษยเกาตาม
โครงการผลิตครูมืออาชีพ ป
การศึกษา 2558

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

โครงการ
1.1.2.1 เพื่อใหศิษยเกาคณะครุศาสตรที่ ผูเขารวมโครงการรอยละ 80 ศิษยเกาคณะครุศาสตร
เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ปการศึกษา 2558 ไดรับความรู
เกี่ยวกับสถานที่ประกอบการ/
สถานศึกษา ที่เปดสอบบรรจุ
และความรูเกี่ยวกับวิชาเอก
ความสามารถทั่วไป และวิชาชีพ
ครู ที่จะนําไปใชในการสอบบรรุจุ
เขาทํางาน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
30,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ก.พ.-พ.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
นางสายชล
วงคใหญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการรับสมัครนักศึกษา
ใหมประจําปการศึกษา 2559

29 โครงการอบรมการใชงาน
ระบบบริการการศึกษาและ
ระบบการสืบคนสารสนเทศ
แกอาจารย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 6 ที่สอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอคณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา
2559 จํานวนไมนอยกวา
200 คน

-

รายได
448,000

1. เพื่อใหอาจารยผูสอนสามารถ บุคลากรคณะครุศาสตร รอย บุคลากรคณะครุศาสตร
สงผลการเรียนและใชงานระบบ ละ 80
บริการการศึกษาออนไลนได
อยางถูกตอง
2. เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาใช
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรไดอยางถูกตอง

-

18,000

โครงการ
1.2.1.2 1. เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม
รอยละ 80 ของผูเขาสอบ
ประจําปการศึกษา 2559
2. เพื่อใหสามารถคัดเลือก
นักเรียนมาเขาศึกษาตอคณะครุ
ศาสตร ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับสาขาวิชาที่เลือก
3.เพื่อใหการคัดเลือกนักศึกษา
เขาศึกษาตอคณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2559 เปนไป
ดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ และ
ยุติธรรม

1.3.1.4

กลุมเปาหมาย
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แผนดิน

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- พ.ย. 2558 - ส.ค.
2559

- มี.ค- ก.ย. 2559

ผูรับผิดชอบ
นางสายชล
วงคใหญ

นางสายชล
วงคใหญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการใหความรูเกี่ยวกับ
ระบบงานทะเบียนและ
ประมวลผลกับนักศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

โครงการ
1.3.1.4 1. เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึง
นักศึกษาชั้นปที่ 1 รอยละ 80 นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะ
นโยบาย วัตถุประสงค ของงาน
ครุศาสตร
ทะเบียนและประมวลผล
2. เพื่อใหนักศึกษาไดทราบถึง
ขอบขายของหลักสูตร วิธีการ
เรียนการสอน การใหบริการ เพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในดานการ
เรียนใหแกนักศึกษา
3. เพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยและ
เกิดความรูสึกเปนกันเอง เปน
การสรางสัมพันธภาพและให
นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
9,000

รายได

ระยะเวลา

อื่นๆ
-

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย. น.ส.อัญชลี กํา
2559
ริสุ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน

32 โครงการสนับสนุนการผลิต
หนังสือ/ตํารา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
และเขาใจในเนื้อหาสาระตอ
กิจกรรมการเรียนการสอนไดดีขึ้น
2. เพื่อใหอาจารยผูสอนมี
เอกสารประกอบการสอน

1.3.2.1

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เชิงปริมาณ
- จํานวนเอกสาร
ประกอบการสอน
เชิงคุณภาพ
- แบบประเมินคุณภาพของ
เอกสารประกอบการสอน
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3
ทาน

เชิงปริมาณ
- เอกสารประกอบการ
สอน
เชิงคุณภาพ
- อาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอรมี
เอกสารประกอบการ
สอนที่มีเนื้อหาที่เปน
ประโยชนตอการเรียนใน
ชั้นเรียน

เพื่อสรางความรูและความเขาใจ ไดผลงานวิชาการไมนอยกวา คณาจารย คณะครุ
พัฒนาทักษะ ในการเขียนและ 5 เรื่อง
ศาสตร มหาวิทยาลัย
ผลิตหนังสือและตําราใหแก
นครพนม
คณาจารยคณะครุศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
30,000

-

207,692

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- มิ.ย.-ส.ค. 2559

- ก.พ. - ก.ย. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.พงศเทพ
โคตรประทุม

น.ส.วรปภา
เทศประสิทธิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา

34 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

โครงการ
1.3.2.3 1. เพื่อใหคณาจารยไดเพิ่มพูน
อาจารยและเจาหนาที่เขารวม อาจารยและเจาหนาที่
ประสบการณและการเรียนรูใหม โครงการ จํานวน 6 คน
สาขาวิชาการบริหาร
จากการไปอบรม ประชุม และ
การศึกษา
สัมมนาวิชาการ
2. เพื่อใหคณาจารยไดพัฒนา
ความรูและความสามารถนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1.3.2.3 1. เพื่อใหอาจารยประจํา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ
2. เพื่อใหเปนแนวทางในการ
พัฒนาวิชาการของอาจารย
ประจําสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
อาจารยประจําสาขาวิชา
1.จํานวนผูเขารวมโครงการ การศึกษาปฐมวัย 5 คน
2.รอยละของผูเขารวม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
50,000

-

60,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - มิ.ย.
2559

- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
ดร.รชฏ
สุวรรณกูฎ

อ.นิดาพร
อาจประจญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.2.3 1. เพื่อใหคณาจารยได
ประสบการณและการเรียนรูใหม
จากการไปอบรมประชุม สัมมนา
วิชาการ
2.เพื่อให
คณาจารยไดพัฒนาความรูและ
ความสามารถนําไปใชในการสอน
ได
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอนใน
สาขาวิชา

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. อาจารยสาขาวิชาสังคม
1. อาจารยสาขาวิชา
ศึกษา ไปศึกษาดูงาน อบรม สังคมศึกษา 5 คน 2.
ประชุม และสัมมนาวิชาการ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา
ครั้ง
2.
จํานวนครั้งในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
61,824

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.ภาวดี
พันธรักษ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการวัฒนธรรมนานาชาติ

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.4.1.1 1. เพื่อพัฒนาองคความรู
ทางดานวิชาการ และวัฒนธรรม
ที่หลากหลายแกนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหนักศึกษาไดเพิ่มพูน
ความรูและประสบการณใน
ทักษะภาษาอังกฤษจากการ
เรียนรูวัฒนธรรมที่หลากหลาย
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการเรียนของ
ตนเอง
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา และเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 1. นักศึกษาสาขาวิชา
100 คน
ภาษาอังกฤษ คณะครุ
- รอยละของผูเขารวม
ศาสตร จํานวน 100 คน
โครงการฯ รอยละ 100
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการฯ 3.51 ขึ้น
ไป
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
30,000

ระยะเวลา
อื่นๆ
-

ดําเนินการ
ก.พ.2559

ผูรับผิดชอบ
อ.วรรณธิภา
อุนารัตน

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

37 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

โครงการ
1.1.2.1 1. เพื่อใหนักศึกษาไดมีอากาศ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
เรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาการ
รอยละ 80
ทางวิทยาศาสตร และไดรับ
ประสบการณจากแหลงความรูที่
มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปดโลกทัศนการเรียนรู
ทางดานวิทยาศาสตร
3. เพื่อเสริมสรางความสามัคคี
และความมีระเบียบวินัยใหกับ
นักศึกษา
4. เพื่อเพิ่มพูนความรูที่จําเปนใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร

นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
154,700

รายได
86,400

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - พ.ค.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ. ไพเราะ
เสาะสมบูรณ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุน
ในโรงเรียนระดับปฐมวัย

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.4.1.2 1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการแตง
นิทานสําหรับเด็กประกอบการ
เชิดหุนได
2. เพื่อใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติการเชิดหุนและการแสดง
ละครหุนประกอบนิทานที่แตงขึ้น
ได
3. เพื่อใหนักศึกษาไดเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานผานการ
แสดงนิทานหุนสําหรับเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
2. รอยละของผูเขารวม
โครงการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ
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นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปที่
3 ป 4 จํานวน 187 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
30,000

รายได

ระยะเวลา
อื่นๆ

-

ดําเนินการ
- พ.ย. 2558 - มี.ค.
2559

ผูรับผิดชอบ
อ.นิดาพร
อาจประจญ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
สําหรับการเรียนการสอน
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)

40 โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.1.1 1. เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ
เครื่องใชสํานักงาน วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุถาวร เพื่อ
อํานวยความสะดวก ใหกับ
อาจารยผูสอน
2. เพื่อใหการดําเนินงานในสาขา
ให มีระบบ และประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพสถานศึกษา

1.3.1.1

1. เพื่อพัฒนาอาจารย
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
ใหบริการนักศึกษา
3. เพื่อพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลนักศึกษาตาม
หลักสูตร
4.
เพื่อจัดซื้อ สื่อ อุปกรณ เครื่องใช
สํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และ
วัสดุถาวร เพื่ออํานวยความ
สะดวก ใหกับอาจารยผูสอน

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. ไดรับวัสดุอุปกรณตรงตาม อาจารยประจําสาขาและ
ความตองการ
นักศึกษาประจําสาขา
2. ไดรับวัสดุอุปกรณในการ
จัดทําเอกสาร รายงาน ใบ
ความรู ใบงาน แผนการสอน
ฯลฯ ไดอยางเพียงพอ

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 1. อาจารยประจําสาขา
2. ความพึงพอใจของ
2. นักศึกษาสาขา
ผูเขารวมโครงการ
คอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1-5
3. ไดรับวัสดุอุปกรณในการ
จัดทําเอกสาร รายงาน ใบ
ความรู ใบงาน แผนการสอน
ฯลฯ ไดอยางเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
4,100

รายได
47,774

75,500

110,536

ระยะเวลา
อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

อ.นิดาพร
อาจประจญ

- ต.ค. 2558 - ส.ค.
2559

อ.ศรีสุดา
ดวงโตด

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

41 โครงการบริหารจัดการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.1.1 1. เพื่อใหมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ใน
การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เพียงพอ
และมีคุณภาพ
2. เพื่อเปนการสงเสริม พัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและอาจารย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการ
จัดการ
เรียนการสอน รวมถึงกิจกรรม
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. จํานวนสื่อ วัสดุ อุปกรณ
100 รายการ
2. รอยละของสื่อ วัสดุ
อุปกรณ ที่มีคุณภาพ รอยละ
100
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เปาหมายเชิงปริมาณ
- สื่อ วัสดุ อุปกรณ
สําหรับสําหรับนักศึกษา
และคณาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร จํานวน 100
รายการ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
- มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจตอ
คุณภาพของสื่อ วัสดุ
อุปกรณ ในระดับดี

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
104,200

รายได

ระยะเวลา

อื่นๆ
-

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย. อ.วรรณธิภา
2559
อุนารัตน

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการบริหารจัดการคณะ
ครุศาสตร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

โครงการ
1.3.1.1 1. เพื่อบริหารจัดการคาใชจาย 1. จํานวนกิจกรรม
1. บุคลากรในคณะ ครุ
งบบุคลากร ของคณะฯ
2. จํานวนการดําเนินโครงการ ศาสตร
2.
2. เพื่อบริหารจัดการคาใชจาย
คณะครุศาสตร
ในการเดินทางไปราชการ
คาตอบแทน คาใชสอย วัสดุ
และคาสาธารณูปโภค
3.
เพื่อบริหารจัดการและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
คณะครุศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
3,189,324

รายได
30,467,176

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ก.ย.
2559

ผูรับผิดชอบ
นางภัคณัท
หตะเสน

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการบริหารจัดการภายใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.1.1 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ที่
จําเปนในการจัดการเรียนการ
สอน และการทํากิจกรรมของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2. เพื่อสนับสนุน สงเสริม
บุคลากรในสาขาวิชา
วิทยาศาสตรในการพัฒนา
ความรูที่เปนประโยชนในการ
เรียนการสอน และพัฒนา
ศักยภาพของผูสอนเอง
3. เพื่อการจัดการภายใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ตัวชี้วัดโครงการ
จํานวนผูเขารวมโครงการ
รอยละ 80

กลุมเปาหมาย
คณาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
4,900

รายได
57,440

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
- ต.ค. 2558 - ส.ค. อ.ไพเราะ เสาะ
2559
สมบูรณ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
ในประเทศ กิจกรรม นิเทศ
ติดตาม การทําวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.1.2.3 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและ
ประสบการณของนักศึกษา เปน
การเปดโลกทัศนในสังคมและ
วัฒนธรรมและภาษาที่แตกตาง
2. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู พัฒนาคุณภาพ
งานวิทยานิพนธ ดําเนินการเขียน
รายงานผลการวิจัย และเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพรใน
วารสารระดับชาติตอไป
3. เพื่อกระตุน ติดตาม
ความกาวหนาของนักศึกษา ใน
การเขียนรายงานวิทยานิพนธ
4. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางคณาจารยและ
นักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 30 คน
2. ผูเขารวมโครงการมีความ
พึงพอใจตอโครงการระดับดี
คาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
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อาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษาสาขาวิชาการ
หลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
50,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- เม.ย - ก.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
ดร.สาวิตรี
เถาวโท

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย สาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

โครงการ
1.3.2.3 1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ อาจารยสาขาวิชา
สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน 100%
2. หลักสูตรและนวัตกรรม
ภารกิจและเปาหมายของคณะ ความพึงพอใจของเขารวม จํานวน 5 คน
ครุศาสตร
2.
โครงการ 3.51
เพื่อใหอาจารยในสาขาวิชา
หลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูไดพัฒนาความรู
ความสามารถทางการวิจัย การ
จัดการเรียนการสอน การ
ผลิตผลงานทางวิชาการและ
ศักยภาพของตนเองตลอดเวลา

78

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
20,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
- พ.ค.-ก.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
ดร.สาวิตรี
เถาวโท

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการจัดทําหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ
1.1.1.2 1. เพื่อจัดทําหลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรผานไดรับการ
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร อนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
ศึกษา
2. เพื่อ
จัดทําหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
พ.ศ.2552
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กลุมเปาหมาย
อาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 20 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
66,080

ระยะเวลา

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ต.ค.2558 - ก.พ. ดร.อาริยา
2559
สุริยนต

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47 โครงการจัดทําวารสารและสื่อ
โฆษณาประจําคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

โครงการ
1.2.1.2 1. เพื่อเผยแพรขาวสารความรู
จํานวนวารสารและแผนพับ
ความบันเทิง และกิจกรรมของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม
นครพนม
2. เพื่อเปนสื่อกลางระหวาง
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ตลอดจนผูปกครอง นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
3. เพื่อเปนแรงจูงใจใหแก
บุคคลภายนอกไดมาศึกษาตอที่
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม

กลุมเปาหมาย
บุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกคณะได
รับทราบขาวสาร
กิจกรรมตางๆของคณะ
ครุศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
51,000

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
ม.ค.- ก.ย. 2559

ผูรับผิดชอบ
นายณัฐวรรธน
ตันรัตนกุลชัย

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

48 โครงการการจัดการองค
ความรู (KM) คณะครุศาสตร

49 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
คณะครุศาสตร

รหัส

วัตถุประสงคโครงการ

โครงการ
1.3.1.3 1. เพื่อพัฒนางานวิจัยของคณะ
ใหดียิ่งขึ้น
2. เพื่อใหอาจารยในคณะไดมี
แนวทางในการทํางานวิจัย และ
งานดานการเรียนการสอน

1.1.1.1

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
ใหไดมาตรฐานตามกรอบ
คุณวุฒิอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. อาจารยในคณะครุศาสตร
จํานวนไมนอยกวา 35 คน
2. อาจารยมีความพึงพอใจ
อยูในระดับดี (คะแนน 3.51
ขึ้นไป)

1. อาจารยในคณะครุ
ศาสตร จํานวนไมนอย
กวา 35 คน ไดเขารวม
กิจกรรม
2. มีการจัดการความรู
ดานการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย เผยแพร
และใชประโยชนไดจริง

จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของคณะที่ไดรับ
การปรับปรุง

หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีของคณะจํานวน 4
หลักสูตร

รวมเงิน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

120,000

4,553,624
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รายได
20,000

34,626,354

ระยะเวลา
อื่นๆ

ดําเนินการ
มี.ค.2559

ผูรับผิดชอบ
น.ส.อิชยา กอง
ไชย

ก.พ.-มิ.ย.2559 1. ดร.รชฏ
สุวรรณกูฏ
2. อ.นิดาพร
อาจประจญ 3.
อ.ไพเราะ เสาะ
สมบูรณ 4.
อ.วรรณธิภา อุ
นารัตน 5.อ.
สุภาวรรณ ฤๅ
กําลัง

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แผนดิน
-

รายได
24,720

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย

2.1.1.1

เพื่อไดรับขอมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นการวิจัยและพัฒนา
แนวทางการจัดทํา
โครงการวิจัย

1. รอยละ 80 ของความพึง
พอใจของการจัดโครงการ
2 รอยละ 80 ของผูเขารวม
โครงการที่มีความเขาใจใน
หัวขอที่จัดเพิ่มมากขึ้น

2 โครงการบริหารจัดการงาน
ทะเบียนและประมวลผล :
สํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต

2.1.1.3

1. เพื่อติดตามภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
2. เพื่อนําผลการวิจัยมา
พัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการ 1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
สํารวจ ไมนอยกวารอยละ 20 2. ผูใชบัณฑิต
ของจํานวนบัณฑิตที่จบ
การศึกษา

-

6,000

3 โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

2.1.1.1

เพื่อสงเสริมและประสานให
เกิดงานวิจัยในลักษณะพหุ
วิทยาการ ของบุคลากรสาย
วิชาการ ของคณะครุศาสตร
กับสถาบันอื่นๆ ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

จํานวนผูรับทุนไมนอยกวา 9
เรื่อง

-

588,462
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บุคลากรสายวิชาการ คณะ
ครุศาสตร จํานวน 40 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

บุคลากร สายวิชาการ คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

เม.ย.-59

ผูรับผิดชอบ
นางสาววรปภา
เทศประสิทธิ์

- มี.ค.- ก.ย.2559 นางสาวอัญชลี
กําริสุ

-

ก.พ. - ก.ย.
2559

นางสาววรปภา
เทศประสิทธิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัสโครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

4 โครงการประชุมวิชาการ
และสงเสริมการเรียนรูดาน
การวิจัย

2.3.1.3

1. เพื่อจัดประชุมวิชาการ และ
ใหความรูดานการวิจัยแก
อาจารย นักศึกษาของคณะ
ครุศาสตร
2. เพื่อบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับการวิจัยและ
ใหนักศึกษาไดเขารวม
กิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรู
ดานการวิจัย 3. เพื่อเปน
เวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษา

1. รอยละผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี (คะแนน
3.51)

5 โครงการการจัดการความรู
ดานการวิจัย

2.3.3.1

เพื่อสรางองคความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการทําวิจัย
รวมกัน และนําไปใชประโยชน
ไดจริง

บุคลากร สายวิชาการ คณะ บุคลากร สายวิชาการ คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความรูความเขาใจ นครพนม
ในการจัดการความรูดานวิจัย
ไดดียิ่งขึ้น
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คณาจารย นักศึกษา คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม และมหาวิทยาลัย
เครือขาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
100,000

-

18,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-

เม.ย. - ก.ย.
2559

ดร.รชฏ
สุวรรณกูฎ

-

มี.ค.-59

นางสาววรปภา
เทศประสิทธิ์

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 แผนงานศึกษามรดกภูมิ
ปญญาดานวัฒนธรรมการ
ทอผามัดหมี่บนความ
หลากหลายของกลุมชาติ
พันธุในแองสกลนคร

รหัสโครงการ
2.3.2.1

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เพื่อจัดทําวิจัย เรื่อง แผนงาน คณะมีงานวิจัยจํานวน 1 เรื่อง
ศึกษามรดกภูมิปญญาดาน
วัฒนธรรมการทอผามัดหมี่
บนความหลากหลายของกลุม
ชาติพันธุในแองสกลนคร

รวมเงิน
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- ประชากรในงานวิจัย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
428,080

รายได

428,080

737,182

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.58 - ก.ย.59 อาจารยวีระศักดิ์
จุลดาลัย

-

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1 โครงการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ

3.1.1.1

1. เพื่อบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
คณะกรรมการบริการวิชาการ
3. เพื่อจัดทําคูมือบริการวิชาการ
การประจําปงบประมาณ 2559
4. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
งานบริการวิชาการประจําป
งบประมาณ 2559

1. คูมืองานบริการวิชาการ
1. นักศึกษา อาจารย
แผนการดําเนินงานประจําป
เจาหนาที่
งบประมาณ 2559
2. 2. คณะครุศาสตร
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2559

2 โครงการ One Teacher One
Product (OTOP)

3.4.1.3

1. เพื่อใหครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความรู
และทักษะในการใชโปรแกรมอักข
ราวิสุทธิ์ และการสืบคนขอมูล
วิจัยออนไลน
2. เพื่อประสานความรวมมือกับ
หนวยงาน ดานการศึกษาใน
ทองถิ่น ในการพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา

1. จํานวนผูรวมโครงการไม
นอยกวา 300 คน
2. ความพึงพอใจของผูรวม
โครงการ 3.51 จากคะแนนเต็ม
5.00
3. ผูเขารวมโครงการมีอีเมล
แอคเคาทสําหรับการเขาใช
โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และมี
ผลการวิเคราะหงานวิจัยคนละ
1 เรื่อง
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1. ศิษยเกา และศิษยปจจุบัน
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
2. คณาจารย ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในจังหวัด
นครพนม
3. นิสิต นักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
16,368

รายได
48,000

30,000

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

-

ต.ค. 2558 ก.ย. 2559

น.ส.อรอนงค
คําคนชื่อ

-

ม.ค.-59

ผศ.ดร.สุมาลี
ศรีพุทธรินทร

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

3 โครงการบริการวิชาการแก
สังคมที่บูรณาการกับการวิจัย

3.1.1.1

1. เพื่อนําความรูจากการบริการ
วิชาการมาเปนโจทยของการวิจัย
2. เพื่อเกิดการบูรณาการ
ระหวางการวิจัยและการบริการ
วิชาการ
3. เพื่อใหเกิดเครือขายความ
รวมมือในการบริการวิชาการ
และการวิจัยในรูปแบบการวิจัย
เชิงพื้นที่

1. จํานวนงานวิจัยที่บูรณาการ โรงเรียนขั้นพื้นฐานในจังหวัด
กับโครงการบริการวิชาการ
นครพนม อยางนอย 5 โรงเรียน
2. ความพึงพอใจของนักวิจัยที่
รวมโครงการและครูจาก
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
คาเฉลี่ย 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5

4 โครงการ Com Care ครั้งที่ 5

3.4.1.3

1. ใหบริการเช็คสภาพเครื่องและ
ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
เบื้องตน
2. ใหบริการติดตั้งซอฟตแวร
ประยุกตเพื่อใชงานในระบบ
Windows
3. ใหบริการตรวจเช็คสภาพและ
ซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหแก
ชุมชนและบุคคล ภายนอก
มหาวิทยาลัย

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี (เฉลี่ย
3.51)
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1. นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร
ชั้นปที่ 1-4 เขารวมโครงการ
จํานวน 60 คน
2. บุคคลภายนอก 60 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
180,000

30,000

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

-

ธ.ค. 2558 ก.ย. 2559

(1) ผศ.ดร.สุมาลี
ศรีพุทธรินทร
(2) อ.ศรีสุดา
ดวงโตด
(3) อ.นิดาพร อาจ
ประจญ
(4)
ดร.นาตยาภร บุญ
เรือง
(5)
อ.สุทธิลักษณ
สวรรยาวิสุทธิ์
(6) ผศ.ดร.พิจิตรา
ธงพานิช
(7) อ.ไพเราะ เสาะ
สมบูรณ

-

ธ.ค.-58

อ.ศรีสุดา
ดวงโตด

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการบริการวิชาการการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อสรางเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ วิจัย
และพัฒนาการเรียนการสอน
สําหรับครูอาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาและผูสนใจ
2. เพื่อสรางเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการนําเสนอขอ
คนพบและรายงานการวิจัย

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. ผูเขารวมโครงการไมนอย
ครู อาจารย พี้นที่ จังหวัด
กวารอยละ 80
นครพนม
2. มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
3.50
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
30,000

รายได

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

ม.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
ดร.นาตยาภร
บุญเรือง

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อเสริมสรางความรู ความ 1. ครู อาจารย เขารวม
ครู อาจารย เขตพื้นที่ จังหวัด
เขาใจ ในการพัฒนาหลักสูตร
โครงการไมนอยกวา รอยละ 80 นครพนม
ทองถิ่น โดยเนน Mentoring และ
2.
Coaching เพื่อพัฒนาทักษะ
มีความพึงพอใจ ไมนอยกวา
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการ 3.50
เขาสูประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเสนอกระบวนทัศนใหม
เกี่ยวกับหลักสูตร การสอน
และการนิเทศใหสอดคลองกับ
สภาพสังคม โดยเนน Mentoring
และ Coaching เพื่อพัฒนาทักษะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 และการ
เขาสูประชาคมอาเซียน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
30,000

รายได

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

มี.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.พิจิตรา
ธงพานิช

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการคายอาสาพัฒนาหอง
คอมพิวเตอร สําหรับโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน บาน
หนองดู จังหวัดนครพนม

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ
1. พัฒนาหองคอมพิวเตอร โดย
ซอมบํารุงใหเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถใชงานไดตามความ
เหมาะสม
2. พัฒนาหองสมุดใหมี
สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การศึกษาคนควาและสืบคนขอมูล
3. จัดกิจกรรมใหความรูดาน
คอมพิวเตอรเบื้องตนแกนักเรียน
ภายในโรงเรียน
4. พัฒนาสภาพแวดลอม
โดยทั่วไปของหองเรียน ใหมี
สภาพที่เหมาะสําหรับการจัดการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. รอยละของผูเขารวมกิจกรรม นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร
ในโครงการ ไมนอยกวารอยละ ชั้นปที่ 1-3 เขารวมโครงการ
80 จากเปาหมายที่ตั้งไว
จํานวน 100 คน
2. ระดับ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี (เฉลี่ย
3.51)
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
30,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

ม.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.สุวิสาข
จรัสกมลพงศ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการคายฐานการเรียนรู
ครูวิทยาศาสตร

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อเผยแพรความรูทางดาน การนําการบริการวิชาการเขา นักเรียนที่เขารวมโครงการ 250
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ สอดแทรกในสาระวิชาที่ทําการ คน
นักศึกษาและคนในชุมชน
สอน
2. เพื่อกระตุนใหเยาวชนเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร พื้นฐานจาก
การปฏิบัติ ทดลอง และสงเสริม
ใหเยาวชนไดเขาใจกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร
3. เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน
วิทยาศาสตร และสรางเจตคติที่ดี
ในการเรียนวิทยาศาสตร
4. เพื่อสรางกลุมโรงเรียน
เครือขายกับมหาวิทยาลัย
นครพนม
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
30,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

ก.พ.-59

ผูรับผิดชอบ
อ.ไพเราะ
เสาะสมบูรณ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการบริการวิชาการสังคม
ศึกษาเพื่อชุมชน

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อจัดเก็บเอกสารใบลานไว
ในสถานที่อันเหมาะสม เพื่อให
รักษาใหเกิดประโยชนใหมาก
ที่สุดและนานที่สุด
2. เพื่อสงเสริมชุมชนใหเกิด
จิตสํานึกรักษืและหวงแหนคัมภีร
ใบลานอันเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปญญาในทองถิ่น
ของตนเอง

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
1. บุคลภายนอก 50 คน
56 คน
2. อาจารยสาขาวิชาสังคม
2. มีการเก็บเอกสารใบลานที่ ศึกษา 6 คน
เหมาะสม
3. ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
30,000

รายได

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

มี.ค. 2559

ผูรับผิดชอบ
ดร.อธิราชย
นันขันตี

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการกิจกรรมคายอาสา
วิชาการพี่สอนนอง

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหนักเรียนที่เขารวม
โครงการไดมีทักษะในการทํา
ขอสอบและเห็นแนวทางในการ
ทําขอสอบมากขึ้น
2. เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดีตอวิชา
ภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ
3. เพื่อใหนักเรียนมีความกลา
แสดงออกในสิ่งที่ถูกตองและ
เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอ
บุคคลอื่น
4. เพื่อพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษในการเรียนและ
พัฒนาผลการสอบวัดระดับ
คะแนน ONET
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
ใหมีความพรอมสูการเรียนการ
สอนตอไป

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ 1. นักศึกษาสาขาวิชา
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 43 คน
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับ 2. นักเรียนชั้น ป. 4
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี (เฉลี่ย
3.51)
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
30,000

รายได

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

ก.พ. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.วรรณธิภา
อุนารัตน

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการสรางเครือขายแม
สอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบ
บูรณาการเด็กปฐมวัย

รหัส
โครงการ
3.4.1.3

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหผูปกครองสามารถ
พัฒนาเด็กในปกครองมี
พัฒนาการความพรอมเหมาะสม
กับวัยได
2. เพื่อใหผูปกครองสามารถ
เลือกใชสื่อ ผลิตสื่อไดถูกตอง
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
สอดคลองกับสภาพชุมชน
3. เพื่อใหผูปกครองมีความรู
ความเขาใจและรูวิธีปฐมพยาบาล
เบื้องตนใหกับเด็กปฐมวัยได
4. เพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ไดรวม
กิจกรรมและฝกทักษะการให
ความรูกับผูปกครอง

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับ
ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี (เฉลี่ย
3.51)

1. ผูปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
หมูบานเนินสะอาด จํานวน
30 คน
2. นักศึกษา และอาจารย
คณะครุศาสตร จํานวน 100
คน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
30,000

อื่นๆ
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

พ.ค.-59

ดร.ศิริดา บุรชาติ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการคายวิชาการภาษาไทย

รหัส
โครงการ
3.4.1.5

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อฝกใหเยาวชนในชุมชน
ตําบลนาราชควายมีทักษะในการ
เปนมัคคุเทศกและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนตําบล
นาราชควาย เปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีการจัดการ อยางเปนระบบ
3. เพื่อฝกทักษะการถายทอด
และสรางกิจกรรมของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา รอยละ 80
2. ความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการ อยูในระดับดี

อาจารยและนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย เยาวชน
และสมาชิกในชุมชนตําบลนารา
ชควาย จํานวน 120 คน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน

รายได
30,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

เม.ย. 2559

ผูรับผิดชอบ
อ.สุภาวรรณ
ฤๅกําลัง

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการบริการวิชาการในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง

รหัส
โครงการ
3.4.1.6

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคณาจารย
เจาหนาที่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮาติงห ประเทศ
เวียดนาม และบุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมี
ความรูและทักษะในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรูที่ทันสมัย
มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อใหคณาจารยและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามี
สวนรวมนําองคความรูในวิชาที่
ศึกษาสูการบริการวิชาการแก
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3. เพื่อผลักดันพันธกิจดานการ
บริการวิชาการสูประเทศอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหบรรลุ
เปาหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ
1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา รอยละ 80
2. ความพึงพอใจในการเขารวม
โครงการ อยูในระดับดี
3.
การดําเนินงานในพันธกิจการ
บริการวิชาการของคณะและ
มหาวิทยาลัยอยูในบรรลุ
เปาหมายตามแผน

กลุมเปาหมาย
1. นักศึกษา คณะครุศาสตร/
มหาวิทยาลัยฮาติงห ประเทศ
เวียดนาม
2. บุคลากรทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม/
มหาวิทยาลัยฮาติงห ประเทศ
เวียดนาม

รวมเงิน
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
100,000

196,368

448,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

มี.ค.-มิ.ย.2559

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ดร.สุมาลี
ศรีพุทธรินทร

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและประเพณี
ไทย

รหัส
โครงการ
4.1.1.2

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อเปนการรวมสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
ใหดํารงคงอยูคูสังคมไทย
2. เปนการสงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด
แกนักศึกษาและการทํากิจกรรม
รวมกันเปนหมูคณะในการพัฒนา
ความกลาแสดงออกของนักศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. ผูเขารวมโครงการไมนอย นักศึกษาของคณะ
กวารอยละ 80
2. ครุศาสตร ชั้นปที่ 1
ระดับความพึงพอใจของ
ทุกสาขา
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับ
มาก
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
22,680

รายได
72,000

อื่นๆ
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. 2558 ก.ค. 2559

นายนันทวรภัทร
พิมพศักดิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการวันสําคัญ :
กิจกรรมประเพณีสงกรานต
สืบสานวัฒนธรรมไทย
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

รหัส
โครงการ
4.1.1.2

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อเปนการรวมอนุรักษและสืบ 1. รอยละของผูเขารวม
ทอดประเพณี (สงกรานต) ให
โครงการ
ดํารงคงอยูคูสังคมไทยตอไป
2. ความพึงพอใจของผูรวม
2. เพื่อเสริมสรางการทํากิจกรรม โครงการ
รวมกัน ใหกับบุคลากรในองคกร
การสรางความสามัคคีความเปน
หมูคณะในการพัฒนาองคกรใหมี
ความเจริญกาวหนาตอไป
3. เปนการรวมแสดงออกทางวัฒ
ธรรมในการเคารพกันในสังคม เชน
การเคารพผูอาวุโสกวาการไหว
และการรดน้ําดําหัวผูใหญ
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1. บุคลากร คณะครุศาสตร
เขารวมโครงการไมนอยกวา
รอยละ 80
2.
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เฉลี่ยคะแนน 3.51 ขึ้นไป

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
8,625

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

เม.ย.-59

ผูรับผิดชอบ
น.ส.อรอนงค คํา
คนซื่อ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

3 โครงการประกวดวงโปงลาง

4.1.1.4

1. เพื่อใหเยาวชนทั่วไป นักเรียน
นักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน
2. เปนการอนุรักษเผยแพรวง
โปงลางใหคงอยูตลอดไป
3. เปนการประชาสัมพันธคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมให
ประชาชนทราบ

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา รอย
ละ 80
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับดี (เฉลี่ย 3.51)

นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป

4 โครงการปราชญทองถิ่น
ศิลปนพื้นบาน และการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น

4.1.1.5

1. นักศึกษา ไดรับความรูและความ
เขาใจในองคความรูทางดาน
ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่นในแองสกลนครและ
ลุมน้ําโขง
2. นักศึกษา รูถึงความสําคัญของ
องคความรูทางดานประวัติศาสตร
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใน
แองสกลนครและลุมน้ําโขง ตอการ
สรางสํานึกรวมกันในสังคม

1. รอยละของผูเขารวม
โครงการ ไมนอยกวา รอย
ละ 80
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับดี (เฉลี่ย 3.51)

อาจารย เจาหนาที่
นักศึกษา คณะครุศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
150,000

30,000

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

-

ก.ค.-ก.ย. 2559

นายนันทวรภัทร
พิมพศักดิ์

-

เม.ษ.-มิ.ย. 2559 นายนันทวรภัทร
พิมพศักดิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการสืบสานตํานานพระ
ธาตุพนม

รหัส
โครงการ
4.2.1.1

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อใหนักศึกษา ไดเขารวม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เพื่อใหสามารถนําหลักธรรมไป
ประยุกตใชในการเรียนและการ
ดําเนินชีวิต
2. เพื่อสรางความสามัคคีในหมู
คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา
พัฒนาจิตใจ สรางภูมิคุมกันใหแก
นักศึกษา สามารถใชชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. รอยละของผูเขารวม
นักศึกษาชั้นปที่ 1
โครงการ ไมนอยกวา รอย คณะครุศาสตร
ละ 80
2.
ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ระดับดี (เฉลี่ย 3.51)
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
36,000

รายได

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

ผูรับผิดชอบ

ก.ค.- ก.ย. 2559 นายนันทวรภัทร
พิมพศักดิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการศิลปวัฒนธรรม
เครือขายอุดมศึกษา

รหัส
โครงการ
4.2.1.1

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

เพื่อใหนักศึกษาคณะครุศาสตร ที่ ระดับความพึงพอใจของ
เขารวมโครงการไดรับ
ผูเขารวมโครงการอยูใน
ประสบการณและสรางการเรียนรู ระดับดี (เฉลี่ย 3.51)
รวมกับสถาบันการศึกษา อื่น ๆ
รวมถึงเปนการสรางเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบันในการรวม
สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย
รวมไปถึงศิลปะแขนงอื่น ๆ อาทิ
ประติมากรรม จิตกรรม
หัตถกรรม สถาปตยกรรม
ประติมากรรม เปนตน

ตัวแทนนักศึกษา เจาหนาที่
และอาจารย คณะครุ
ศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
60,000

อื่นๆ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
- ต.ค.- ธ.ค. 2558

ผูรับผิดชอบ
นายนันทวรภัทร
พิมพศักดิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 4 : ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการสืบสานงานนาฏศิลป
(ปรับปรุงชุดการแสดง)

รหัส
โครงการ
4.1.1.2

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อเปนการรวมสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา
ใหดํารงคงอยูคูสังคมไทย
2. เพื่อปรับปรุงชุดที่ชํารุดเสียหาย
ใหกลับมามีสภาพคงเดิม
3. เพื่อจัดหาชุดการแสดงให
เพียงพอในการจัดกิจกรรมการ
แสดงออกของนักศึกษา

ตัวชี้วัดโครงการ
จํานวนชุดการแสดงตามที่
ระบุไวในโครงการ

รวมเงิน

กลุมเปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
- ชุดภูไท 3 เผา/ 2 ชุด
- เกาะอกคละสี 24 ตัว
- ผาโจงกระเบน 10 ผืน
- โกะผมชอสําเร็จ 20 ชิ้น
- ดอกไมสําเร็จคละแบบ 24
ชอ
- ปนเขากวาง 8 ชิ้น
- ปนซุมเล็ก 8 ชิ้น
- ปนไทลื้อ สั้น+ยาว 8 ชิ้น
- ปนลายเบา 8ชิ้น
- ปนลูกฟก 8 ชิ้น
- หวงคอปกนกชั้นเดียว 8
เสน
- ทับทรวง 8 เสน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
60,000

148,680
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รายได

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ
-

-

290,625

-

ต.ค.-ธ.ค. 2558

ผูรับผิดชอบ
นายนันทวรภัทร
พิมพศักดิ์

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะ
ครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจําปการศึกษา 2558

รหัส
โครงการ
5.3.1.1

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อรายงานผลการดําเนินงานหรือ
ความกาวหนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามองคประกอบ
คุณภาพหรือปจจัยควบคุมคุณภาพที่
หนวยงานกําหนด
2. เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงาน
รวมทั้งเสนอจุดแข็ง จุดออน และ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
องคประกอบ คุณภาพใหเขมแข็งขึ้น
และแนวทางการปรับปรุงแกไขใน
โอกาสตอไป
3. เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการบริหาร
คุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2558 ของคณะ
ครุศาสตร

ระดับหลักสูตร
1. จํานวนหลักสูตรที่เขารับการ
ประเมินคุณภาพ ครบทุก
หลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา
2558
ระดับคณะ
1. ระดับคะแนนเฉลี่ยของคณะอยู
ในระดับปานกลาง-ดี

ระดับหลักสูตร
1. ผูบริหารและบุคลากรของ
คณะครุศาสตร
2. ทุกหลักสูตรที่เปดสอน ใน
ปการศึกษา 2558 ของ
คณะครุศาสตร
ระดับคณะ
1. คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ/ผูบริหารและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ของคณะ
ครุศาสตร
2.
คณะครุศาสตร
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แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
102,000

อื่นๆ
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ก.ค.-ก.ย.
2559

น.ส.อิชยา
กองไชย

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

2 โครงการสนับสนุนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ

5.4.1.2

เพื่อสนับสนุนการเขาสูตําแหนงทาง 1. จํานวนผูเสนอขอผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการของ วิชาการ ไมนอยกวา 3 คน/ป
คณะครุศาสตร
2. จํานวนอาจารยที่ไดรับ
ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย
1 คน/ป

บุคลากรสายวิชาการของ
คณะครุศาสตร

-

รายได
90,000

3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
งานวิชาการงานทะเบียน
และประมวลผล

5.4.1.3

1. เพื่อใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวนการศึกษาดูงานของงาน
รวมกันในดานนวัตกรรมและ
ทะเบียนและประมวลผล อยาง
เทคโนโลยีระบบงานวิชาการ
งาน นอย 1 ครั้ง/ป
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อกาวสู
อาเซียน
2. เพื่อใหบุคลากรไดเกิดการประสาน
ความรวมมือกันระหวางเครือขายงาน
วิชาการ งานทะเบียนและประมวลผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรงานวิชาการ
และงานทะเบียนและประมวลผล

บุคลากรฝายทะเบียนและ
ประมวลผล คณะครุศาสตร

-

36,000
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แผนดิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

- ต.ค. 2558 ก.ย. 2559

น.ส.อรอนงค
คําคนซื่อ

-

นางสาวอัญชลี
กําริสุ

อื่นๆ

มิ.ย. 2559

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

4 โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน : ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของเจาหนาที่
งานอาคารสถานที่

5.4.1.3

1. เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถนําความรูที่ไดจากการพัฒนา
ศักยภาพไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
(เฉลี่ย 3.51)

บุคลากรสายสนับสนุน งาน
อาคารสถานที่คณะ ครุ
ศาสตร

-

รายได
37,032

5 โครงการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร

5.4.1.4

1. เพื่อใหการบริหารงานและการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว
2. เพื่อใหสอดคลองกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สกอ.และ สมศ.

รอยละของผูเขารวมประชุม
เปนไปตามที่ตั้งไวในแตละเดือน

คณบดี รองคณบดี หัวหนา
สาขาวิชา ผูทรงคุณวุฒิ ของ
คณะครุศาสตร จํานวน 25
คน

-

230,844
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แผนดิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-

พ.ค.- ก.ค.
2559

นายราชันย
เสือคําจันทร

-

ต.ค.2558 - นางภัคณัท หตะ
ก.ย. 2559
เสน

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

6 โครงการพัฒนาบุคลากร

5.4.1.4

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหาร
และบุคลากร คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีความรู
และประสบการณในการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนใหมๆ ของ
บุคลากรและวิทายการหรือนวัตกรรม
ใหมๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษาดูงาน
แลวกลับนํามาประยุกตใชในหนวยงาน

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
(เฉลี่ย 3.51)

บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน คณะครุศาสตร

-

รายได
1,058,700

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ
และใหความรูดานการดูแล
สุขภาพตนเอง

5.4.2.2

1. เพื่อใหบุคลากรไดเขารับการตรวจ
สุขภาพเบื้องตนประจําป
2. เพื่อใหบุคลากรไดรับความรู ความ
เขาใจ ดานการดูแลสุขภาพรางกาย
ตนเอง

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
(เฉลี่ย 3.51)

บุคลากรคณะครุศาสตร

-

18,600
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แผนดิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

- ต.ค. 2558 มิ.ย. 2559

น.ส.อรอนงค
คําคนซื่อ

อื่นๆ

-

มี.ค.-ก.ค.
2559

1. น.ส.อรอนงค
คําคนซื่อ 2.
นางภัคณัท
หตะเสน

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)

8 โครงการสานสัมพันธ
บุคลากรคณะครุศาสตร

5.4.2.2

1. เพื่อสรางสานสัมพันธภาพระหวาง
บุคลากร คณะครุศาสตร
2. เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานรวมกัน

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ
บุคลากรสายวิชาการและ
จํานวน 70 คน
สายสนับสนุน จํานวน 70 คน
2. รอยละของผูเขารวมโครงการ คณะครุศาสตร
รอยละ 70

-

รายได
34,680

9 โครงการกีฬาบุคลากร

5.4.2.2

1. เพื่อใหบุคลากรในคณะไดเขารวม
กิจกรรมกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2. เพื่อลดปจจัยความเสี่ยงของการ
เกิดโรคตางๆ
3. เพื่อใหบุคลากร ไดรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี สราง
ความรัก ความสามัคคี ระหวาง
บุคลากรในหนวยงาน

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
(เฉลี่ย 3.51)

-

164,580
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บุคลากร คณะครุศาสตร

แผนดิน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

-

ธ.ค. 2558

น.ส.อรอนงค
คําคนซื่อ

-

ก.พ.-มิ.ย.
2559

น.ส.อรอนงค
คําคนซื่อ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

10 โครงการบริหารจัดการความ
เสี่ยง

5.5.1.2

1. เพื่อจัดทําตารางวิเคราะหความ
เสี่ยงและการควบคุม ตามแบบฟอรม
NPU R1-R2 โดยระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายในและภายนอกให
สอดคลองกับงานประกันคุณภาพ
2. เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่
เปนผลจากการวิเคราะหความเสี่ยง
รวมกันของบุคลากรในคณะ

1. รอยละของบุคลากรในคณะที่ 1. ผูบริหาร อาจารย
เขารวมโครงการ
เจาหนาที่ คณะครุศาสตร
2. คณะมีประเด็นความเสี่ยงที่จะ 2. คณะครุศาสตร
นํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ 2559 ของ
คณะครุศาสตร

11 โครงการจัดการความเสี่ยง
ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

5.5.2.2

1. เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา มีความรู
ความเขาใจในการปองกันและ ระงับ
อัคคีภัยเบื้องตน
2. เพื่อใหคณะครุศาสตร มีผังอาคาร
ที่ชัดเจน

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมายที่ตั้งไว
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการอยูในระดับดี
(เฉลี่ย 3.51)
3. คณะมีผังอาคารที่ชัดเจน
เผยแพรแกบุคลากรในคณะ
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บุคลากร 50 คน และ
นักศึกษา 30 คน รวม 80 คน
คณะครุศาสตร

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
12,000

14,880

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

อื่นๆ

ผูรับผิดชอบ

-

ต.ค.-58

น.ส.พิมพธิดา
อารีรักษ

-

มี.ค.-เม.ย.
2559

นายราชันย
เสือคําจันทร

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

12 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผน กล
ยุทธ ประจําปงบประมาณ
2560 - 2564 และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

5.6.1.1

เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 5 ป (2560 2564) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2560

13

5.6.1.1

1. เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงานใน คณะมีรายงานประจําป 2558
รอบป 2558
จํานวน 100 เลม
2. เพื่อใหคณะมีรายงานประจําป
2558 ไวเปนขอมูลในการทบทวนการ
ปฏิบัติงานของคณะ

โครงการจัดทํารายงาน
ประจําป ประจําป
งบประมาณ 2558

กลุมเปาหมาย

1. จํานวนผูเขารวมโครงการ 60 ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่
คน
คณะครุศาสตร จํานวน 60
2. ความพึงพอใจของผูเขารวม คน
โครงการ คะแนนเฉลี่ย 3.51
3. คณะมีแผนกลยุทธ ประจําป
งบประมาณ 2560 - 2564 และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2560

108

สาขาวิชา ฝายงานตาง ๆ ใน
คณะครุศาสตร

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
-

รายได
24,000

23,340

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-

พ.ค. -ก.ย.
2559

น.ส.พิมพธิดา
อารีรักษ

-

มี.ค.-พ.ค.
2559

น.ส.พิมพธิดา
อารีรักษ

อื่นๆ

แผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2559
ระดับอุดมศึกษา
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รหัส
โครงการ

วัตถุประสงคโครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

กลุมเปาหมาย

14 โครงการปรับแผนกลางป
ประจําปงบประมาณ 2559

5.6.1.1

1. เพื่อปรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2559
ภายในคณะฯ
2. เพื่อปรับแผนงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ 2559 ภายใน
คณะฯ
3. เพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 2559

1. คณะมีแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2559
(ฉบับปรับกลางป 2559) จํานวน
50 เลม
2. คณะมีแผนเงินรายได ประจําป
งบประมาณ 2559 (ฉบับปรับ
กลางป 2559) จํานวน 50 เลม

15 โครงการทบทวนการจัดทํา
แผนกลยุทธทางการเงิน 5 ป
(ประจําป พ.ศ.2560-2564)
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

5.6.1.1

1. เพื่อไดแผนกลยุทธทางการเงิน
นํามาพัฒนาการบริหารจัดการดาน
งบประมาณของคณะครุศาสตร
อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได
2. เพื่อใหการบริหารจัดการดาน
งบประมาณมีเปาหมายที่ชัดเจนและ
ปฏิบัติได
3. เพื่อใหมีการติดตาม ประเมินผล
ดานการเงินและงบประมาณ นําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง

1. รอยละของผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวารอยละ 80
2. คณะมีเลมแผนกลยุทธทาง
การเงิน ประจําป พ.ศ.
2560-2564

รวมเงิน
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บุคลากรคณะครุศาสตร
จํานวน 42 คน

แหลงงบประมาณ (ลานบาท)
แผนดิน
6,600

รายได

อื่นๆ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-

-

มี.ค.-เม.ย.
2559

น.ส.พิมพธิดา
อารีรักษ

-

60,000

-

พ.ค. -ก.ย.
2559

น.ส.อรอนงค
มงกุฎ

44,820

1,868,436

-

ภาคผนวก
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ภาพแสดงระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ
ที่สอดคลองกับเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม

111

ภาพแสดงกระบวนการจัดทําแผนและการติดตามผลการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

112

แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรดา นการศึกษาระดับชาติ และการถายทอดนโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนมสูกลยุทธของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
1. รอยตอกับการศึกษาอื่น
2. การแกไขปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน
3. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา
4. บทบาทของมหาวิทยาลัยในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ
5. การเงินอุดมศึกษา

6. การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา
7. เครือขายอุดมศึกษา
8. การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
9. โครงสรางพื้นฐานการเรียนรู

ยุทธศาสตรและกลยุทธตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
วิสัยทัศน : อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําาลัง ยุทธศาสตร :
คนระดับสูงที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืน สราง
1. เปลี่ยนระบบการนําองคการใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม
สังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพให
แหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุงสู
เปนอาจารย
3. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด
ประชาคมโลก

พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูค วามสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รูจักคิดอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝเรียนรู
2. จัดการศึกษาทางดานวิชาชีพทั้งระดับต่ํากวาปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี
3. สรางหรือพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และนําความรูนนั้ ไปใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกลเคียง โดยเนนการวิจัย การ
ประยุกตและการบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง มีสันติสุขและยั่งยืน
4. สงเสริม ประยุกต และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชัน้ สูง

6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
7. สงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือทางการศึกษา การวิจัย และการบริการกับสถาบันและหนวยงานอืน่ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
8. จัดการศึกษา โดยเนนประชาชนในภูมภิ าคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกลเคียงเปนสําคัญ

5. ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถายทอดความรูและเทคโนโลยีทเี่ ปนประโยชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ
ตลอดการชี้นําทางเลือกที่ดีแกชุมชนและสังคม

นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม

4. ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู
ความเปนเลิศ

9. รวมพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการจัดการศึกษาและฝกอบรมที่ตอบสนองความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนใหเขมแข็ง เชิดชูภูมิปญญาของ
ทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมัน่ คงและยั่งยืนของปวงชน
10. จัดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกชมุ ชน และใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและบริหารจัดการ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม (2,4,6,7,9,10,11)

1. มหาวิทยาลัยควรปรับระบบบริหารองคกร ใหเอื้อตอการพัฒนาการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา
2. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแผนการเปดคณะใหมและหนวยงานอื่นๆ ในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2555-2559
3. มหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั้งดานคุณภาพและดานการพัฒนาหลักสูตร ทั้ง
ระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเปนแบบอยางของการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
4. มหาวิทยาลัยควรพัฒนา infrastructure ดานเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร เชน หองเรียน
ระดับปญญา Wireless University เปนตน
5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาและปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล
6. มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดโครงการการสอนภาษาไทย เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาตางประเทศ กอนเขาสู
การเรียนการสอนระบบปกติของมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา
7. ผูบริหารระดับสูงดําเนินการจัดหาทรัพยากรและแหลงทุน ตางๆ เพื่อเรงรัดการพัฒนาบุค ลากรทั้งระดับอุดมศึก ษาและ
ระดับอาชีวศึกษา
8. มหาวิทยาลัยควรเรงรัดและพัฒนากระบวนการจัดทํางานวิจัย ที่มีคุณภาพและเปน ประโยชนตอการเรียนการสอนและ
ชุมชน พรอมทั้งสงเสริมการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
9. แตละคณะกําหนดแผนการพัฒนาหลักสูตร ที่จะเปดสอนหลักสูตรใหมในระหวางปงบประมาณ พ.ศ.255-2559 รวมทั้ง
จํานวนการรับ นักศึก ษาทุ กหลั กสูตร ทั้ง หลัก สูตรเกาและหลักสูต รใหมที่กํ าหนด เพื่ อขยายโอกาสทางการศึ กษา และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
10. การกําหนดตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ ตองใหครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบัน อุดมศึกษา และกําหนดเปาหมายของตั ว
บงชี้ใหสามารถวัดไดชัดเจน
11. การจัดทําแผนกลยุทธตองใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคสวนมีสวนรวมดวย และเมื่อไดรับการเห็น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว ใหเผยแพรแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยทั้งระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ใหบุคคลากรไดรับทราบ
และถือปฏิบัติตอไป

กลยุทธที่ 1:ผลิตบัณฑิตที่มีความรู คูคุณธรรม มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความตองการของชุมชน สังคมและมีศักยภาพ ในการแขงขันในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 4, 6, 9 )
กลยุทธที่ 2 : เสริมสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย ( 9 )
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย ระบบการเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแกผูเรียน ( 2 , 4, 7 )
กลยุทธที่ 4 : เสริมสรางเอกลักษณ อัตลักษณและเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการเขาสูประชาคมอาเซียน ( 6 )
พันธกิจที่ 2 วิจยั และพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม ( 8, 10, 11 )
กลยุทธที่ 1: สรางและพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยแกอาจารยและนักวิจัย ( 8 )
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาเครือขายความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 8 )
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ เผยแพรและการจัดการความรูงานวิจัย ( 8 )
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 1:พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาศูนยบริการวิชาการเพื่อสงเสริมเอกลักษณของสถาบัน ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 3 : สงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการ ในชุมชน สังคม ประเทศและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 4 : บริการวิชาการ และบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ( 10, 11 )
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 1 : สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานศิลปะ วัฒนธรรม เพือ่ เสริมสรางอัตลักษณนกั ศึกษา ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 2 : อนุรักษ สืบทอด เผยแพร และสงเสริมการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม บนพืน้ ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( 10, 11 )
กลยุทธที่ 3 : ปลูกจิตสํานึก ความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเปนนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ( 10, 11 )
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล ( 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 )
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ( 1, 5, 7 )
กลยุทธที่ 2 : เรงรัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ รองรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ( 4 )
กลยุทธที่ 3 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ( 1, 4, 5, 8 )
กลยุทธที่ 4 : พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ ( 5, 7 )
กลยุทธที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ( 1, 5 )

ระดับอุดมศึกษา
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กลยุทธที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ( 1, 5, 7 )

๑

คําสั่งคณะครุศาสตร
ที่ ๐๗๖ / ๒๕๕๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
............................................................
ดวย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จะดําเนินการทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อใหเกิดการคลองตัวและดําเนินงานมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ คณบดีคณะครุศาสตร
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
๑.๕ รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ อํานวยความสะดวก การทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๒.๑ รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
๒.๒ อาจารยนิดาพร อาจประจญ
ตัวแทนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๒.๓ อาจารยภาวดี พันธรักษ
ตัวแทนสาขาวิชาสังคมศึกษา
๒.๔ อาจารยวรรณธิภา อุนารัตน
ตัวแทนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๕ อาจารยพงศเทพ โคตรประทุม ตัวแทนสาขาวิชาคอมพิวเตอร
๒.๖ อาจารยไพเราะ เสาะสมบูรณ ตัวแทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร
๒.๗ อาจารยสุภาวรรณ ฤๅกําลัง
ตัวแทนสาขาวิชาภาษาไทย
๒.๘ ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
ตัวแทนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๒.๙ ดร.สาวิตรี เถาวโท
ตัวแทนสาขาวิชาหลักสูตรฯ
๒.๑๐ อาจารย ดร.นาตยาภร บุญเรือง ตัวแทนสาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาฯ
๒.๑๑ นางภัคณัท หตะเสน
รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี
๒.๑๒ นางสาวอรอนงค มงกุฎ
หัวหนางานการเงินและบัญชี
๒.๑๓ นางสาวอัญชลี กําริสุ
ผูชวยนายทะเบียน
๒.๑๔ นางสายชล วงคใหญ
เจาหนาที่งานทะเบียนและประมวลผล
๒.๑๕ นางสาวสุพัตรา หงสามนุษย เจาหนาที่งานวิชาการและงานหลักสูตร
๒.๑๖ นางสาวอรอนงค คําคนซื่อ
หัวหนางานบุคลากร/บริการวิชาการ
๒.๑๗ นางสุปภาดา เซียวสกุล
เจาหนาที่งานศูนยฝกประสบการณฯ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๒.๑๘ นางสาวพรรณพนัช สมดา
๒.๑๙ นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์
๒.๒๐ นายศานติรักษ อุณาพรหม
๒.๒๑ นางสาวอิศราภรณ ไวสูศึก
๒.๒๒ นายนันทวรภัทร พิมพศักดิ์
๒.๒๓ นางสาวสิริกานต แกวไกรสร
๒.๒๔ นางสาวอิชยา กองไชย
๒.๒๕ นายนิธิศ ทองอนงค
๒.๒๖ นายณัฐวรรธน ตันรัตนกุลชัย
๒.๒๗ นายราชันย เสือคําจันทร
๒.๒๘ นางสาวพิมพธิดา อารีรกั ษ

เจาหนาที่งานศูนยฝกประสบการณฯ
เจาหนาที่งานบัณฑิต และงานวิจัย
เจาหนาที่งานบัณฑิต
เจาหนาที่งานกิจการนักศึกษา
เจาหนาที่งานทํานุบํารุงศิลปฯ
เจาหนาที่งานพัสดุ
เจาหนาที่งานประกันคุณภาพฯ
เจาหนาที่งานซอมบํารุง
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่งานสาธารณูปโภค
เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ ดําเนินการพิจารณา แกไข ทบทวนแผนกลยุทธ ๔ ป และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ปรับแผนกลางป)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย ฉวีวรรณ พลสนะ)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
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โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

กลยุทธที่ แผนงานที่

รหัส

ชื่อแผนงาน

1

1

1

1.1.1.2

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่สอดคลองกับความตองการของสังคม และรองรับ AEC

2

1

1

1.1.1.3

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3

3

1

1.3.1.4

โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อประเมินและติดตาม การจัดการเรียนการสอน

4

3

1

1.3.1.5

โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูดวยตนเอง (Self-access Learning)

5

3

1

1.3.1.6

โครงการพัฒนาระบบ E-Learning & wisdom classroom

6

3

2

1.3.2.1

โครงการผลิตและเผยแพรผลงานวิชาการ

7

3

2

1.3.2.2

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอก

8

3

2

1.3.2.3

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณาจารยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

9

3

3

1.3.3.1

โครงการจัดตั้งคณะและสาขาวิชาใหม

10

3

4

1.3.4.1

โครงการพัฒนาโครงสราง ICT (Wire&wireless University)

11

3

4

1.3.4.2

โครงการปรับปรุงระบบและเครือขาย Internet ความเร็วสูงใหครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัย

12

3

4

1.3.4.3

โครงการพัฒนาและจัดทําระบบเคเบิ้ลทีวี เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต

13

3

4

1.3.4.4

โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะในการใชระบบ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

14

4

1

1.4.1.1

โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ/เอกลักษณมหาวิทยาลัยนครพนม

15

4

1

1.4.1.2

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมกับชุมชนทองถิ่น(ภาษา/วัฒนธรรม)

16

4

1

1.4.1.3

โครงการพัฒนาภาษาเพื่อใชในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

17

4

1

1.4.1.4

โครงการเสริมสรางการเรียนรูวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและ AEC

18

4

1

1.4.1.5

โครงการเตรียมความพรอมการเขาสูตลาดงานใน AEC (วิชาชีพดานวิศวกรรม พยาบาลและบัญชี)

19

1

1

1.1.1.1

โครงการเรงรัดและปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา

20

1

1

1.1.1.4

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

21

1

2

1.1.2.1

โครงการพัฒนามาตรฐานบัณฑิต

22

1

2

1.1.2.2

โครงการพัฒนาและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา
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โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม
ที่

กลยุทธที่ แผนงานที่

รหัส

ชื่อแผนงาน

23

1

2

1.1.2.3

โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

24

1

2

1.1.2.4

โครงการประชุมวิชาการเพื่อสรางเครือขายทางวิชาการและเนนการมีสวนรวมของนักศึกษาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

25

1

2

1.1.2.5

โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ

26

1

2

1.1.2.6

โครงการสหกิจศึกษา

27

2

1

1.2.1.1

โครงการปรับปรุงระบบการแนะแนวเชิงรุกและการรับนักศึกษา

28

2

1

1.2.1.2

โครงการเสริมสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

29

2

1

1.2.1.3

โครงการพัฒนา Website ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของทุกหนวยงาน

30

3

1

1.3.1.1

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

31

3

1

1.3.1.2

โครงการพัฒนาระบบการเรียนรูกับชุมชน เรียนรูจากการปฏิบัติจริง

32

3

1

1.3.1.3

โครงการจัดการความรูจากงานวิจัยหรือบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองคความรู และนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

กลยุทธที่ แผนงานที่

รหัส

ชื่อแผนงาน

1

1

1

2.1.1.1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการวิจัย

2

1

1

2.1.1.2

โครงการวิจัยสหวิทยาการ

3

1

1

2.1.1.3

โครงการวิจัยสถาบัน

4

2

1

2.2.1.1

โครงการสรางความรวมมือการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

5

2

1

2.2.1.2

โครงการวิจัยเชิงพื้นที่แบบมีสวนรวมระหวางภาคีการวิจัยทุกภาคสวน (โครงการ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)

6

3

1

2.3.1.1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

7

3

1

2.3.1.2

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

8

3

1

2.3.1.3

โครงการประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย

9

3

1

2.3.1.4

โครงการวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

10

3

2

2.3.2.1

โครงการสงเสริมการนําผลงานวิจัยสูการใชประโยชนสูทองถิ่น/องคกรภายนอก

11

3

3

2.3.3.1

โครงการการจัดการความรูดานงานวิจัย

12

3

3

2.3.3.2

โครงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

13

3

3

2.3.3.3

โครงการพัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย

118

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม
ที่

กลยุทธที่ แผนงานที่

รหัส

ชื่อแผนงาน

1

1

1

3.1.1.1

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

2

2

1

3.2.1.1

โครงการจัดตั้งศูนยบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและอนุภูมิภาคน้ําโขง

3

2

1

3.2.1.2

โครงการพัฒนาศูนยศึกษาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

4

2

1

3.2.1.3

โครงการพัฒนาศูนยวิจัยและฝกอบรมทางการเกษตร

5

3

1

3.3.1.1

โครงการสรางครือขายและความรวมมือในการใหบริการวิชาการภายในประเทศ

6

3

1

3.3.1.2

โครงการสรางเครือขายและความรวมมือในการใหบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

7

4

1

3.4.1.1

โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (โรงเรียน ตชด.6 โรงเรียน)

8

4

1

3.4.1.2

โครงการบริการวิชาการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท

9

4

1

3.4.1.3

โครงการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

10

4

1

3.4.1.4

โครงการการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและชี้นําสังคมภายในสถาบัน

11

4

1

3.4.1.5

โครงการการบริการวิชาการที่เสริมสรางความเขมแข็งและชี้นําสังคมภายนอกสถาบัน

12

4

1

3.4.1.6

โครงการบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อเสริมสรางเอกลักษณของสถาบัน

13

4

1

3.4.1.7

โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได

119

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 ทํานุบํารุง สงเสริม และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ที่

กลยุทธที่ แผนงานที่

รหัส

1

1

1

4.1.1.1

2

1

1

4.1.1.2

ชื่อแผนงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมของหนวยงานในสังกัด ที่สงเสริมความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Cultural
Understanding)
โครงการสงเสริมและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมภายในคณะ/วิทยาลัย

3

1

1

4.1.1.3

โครงการจัดทําฐานขอมูลบุคลากรและนักศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม

4

1

1

4.1.1.4

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

5

1

1

4.1.1.5

โครงการบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

6

1

2

4.1.2.1

โครงการสงเสริมสุนทรียภาพภูมิทัศน และพื้นที่วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

7

1

2

4.1.2.2

โครงการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกร

8

2

1

4.2.1.1

โครงการสงเสริมการอนุรักษและสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ในแถบลุมน้ําโขง

9

2

1

4.2.1.2

โครงการที่สรางกระบวนการขับเคลื่อนใหเกิดการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมูบานวัฒนธรรมชนเผา

10

2

2

4.2.2.1

โครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ ฟนฟู สงเสริม พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นลุมน้ําโขง

11

3

1

4.3.1.1

โครงการปลูกจิตสํานึก ความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของนักศึกษาตอสถาบัน

12

3

1

4.3.1.2

โครงการปลูกจิตสํานึก ความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของบุคลากรตอสถาบัน

120

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล
ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่
1
1
1
2
2
1
3
2
1
4
3
1
5
3
2
6
3
3
7
4
1
8
4
1
9
4
1
10
4
1
11
4
1
12
4
2
13
4
2
14
5
1
15
5
1
16
5
2
17
5
2
18
6
1
19
6
1
20
6
1

รหัส
5.1.1.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.3.1.1
5.3.2.1
5.3.3.1
5.4.1.1
5.4.1.2
5.4.1.3
5.4.1.4
5.4.1.5
5.4.2.1
5.4.2.2
5.5.1.1
5.5.1.2
5.5.2.1
5.5.2.2
5.6.1.1
5.6.1.2
5.6.1.3

ชื่อแผนงาน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (Smart Office)
โครงการทบทวนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการมีสวนรวมของนักศึกษา บุคลากรผูใชบัณฑิตในการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการสรางเครือขายเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการแผนพัฒนาบุคลากรแบบมีสวนรวม มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายสอน และสายสนับสนุน
โครงการพัฒนาผูบริหารเพื่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
โครงการสรางคานิยมรวมและวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการเสริมสรางแรงจูงใจและสวัสดิการบุคลากร
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการลดเสี่ยงเลี่ยงภัย
โครงการเตรียมความพรอมและทบทวนแผนฉุกเฉินประจําป
โครงการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินรายได
โครงการสงเสริมการดําเนินงานที่กอใหเกิดรายได
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ปฏิทินแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
5
5.1

5.2

กิจกรรม
การเตรียมความพรอมกอนการจัดทําแผน
ติดตามและสรุปขอมูลผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมา (รายงาน
รายไตรมาส / รายงานการประเมินตามตัวบงชี้ของแผน ฯ)
ทบทวนและชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผน (แบบฟอรม /กําหนดเวลาของ
การรายงาน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ 4 ป พ.ศ.2556-2559
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2559
รวบรวม / ประมวลผลขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหองคกรและ
จัดทําแผน
การดําเนินการจัดทําแผน
มหาวิทยาลัยจัดทําแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
โดยการมีสวนรวมจากบุคลากรในแตละคณะ
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน สงแผนฉบับสมบูรณมายังกองนโยบายและแผน เพื่อ
เสนออนุมัติจาก ก.บ. และสภามหาวิทยาลัยและประกาศใชแผน
การติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
กําหนดแนวทางในการกํากับและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
ที่กําหนดเปนรายไตรมาส
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและรายงานผลมายัง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผนนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
การติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดและรายงานผลมายัง
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผนนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมตอ ก.บ.
และสภามหาวิทยาลัยและบันทึกรายงานเปนลายลักษณอักษร
การประเมินผลการดําเนินงาน
คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน สรุปผลการดําเนินงานรายโครงการฉบับสมบูรณ
เสนอผูบริหารตามลําดับขั้นและสรุปรายงานผลงานเทียบกับเปาหมายและ
ทบทวนวิธีปฏิบัติใหผลงานบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด
กองนโยบายและแผน สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
เทียบกับเปาหมายและกําหนดมาตรการการปฏิบัติใหมีการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามเกณฑที่กําหนด

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

ต.ค.-ก.ย.

กองนโยบายและแผน
รวมกับหนวยงาน
กองนโยบายและแผน

มิ.ย.
มิ.ย.
ก.ค.

ก.ค.

กองนโยบายและแผน
รวมกับหนวยงาน
กองนโยบายและแผน
รวมกับหนวยงาน

ก.ค.

กองนโยบายและแผน
รวมกับหนวยงาน
หนวยงาน

ก.ค.

หนวยงาน

ทุกวันที่ 15 ของ
รอบรายงาน
ธ.ค. / มี.ค. /
มิ.ย. / ก.ย.
ธ.ค. / มี.ค. /
มิ.ย. / ก.ย.

กองนโยบายและแผน

ธ.ค. / มี.ค. /
มิ.ย. / ก.ย.
ธ.ค. / มี.ค. /
มิ.ย. / ก.ย.

หนวยงาน

หนวยงาน
หนวยงาน

กองนโยบายและแผน

ต.ค. – ก.ย.

หนวยงาน

ต.ค. – ก.ย.

กองนโยบายและแผน

หมายเหตุ : คณะครุศาสตรปฏิบัตงิ านตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยนครพนม
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันจันทร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
*************************************
รายนามกรรมการที่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
ประธาน ฯ
๒. ดร.สรร
ธงยศ
รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน
๓. ดร.รชฏ
สุวรรณกูฏ
รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
๑. ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา
เลขะวัฒนะ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา วิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ดร.สาวิตรี
เถาวโท
(แทน)ประธานสาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
๕. อาจารยนิดาพร
อาจประจญ
หัวหนาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
๖. อาจารยไพเราะ
เสาะสมบูรณ
หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
๗. อาจารยพงศเทพ
โคตรประทุม
(แทน)หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
๘. อาจารยวรรณธิภา
อุนารัตน
หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๙. อาจารยภาวดี
พันธรักษ
หัวหนาสาขาวิชาสังคมศึกษา
๑๐. อาจารยสุภาวรรณ
ฤากําลัง
หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย
๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร
ตัวแทนคณาจารย
๑๒. อาจารยกลั ยาณี
มวงไทย
ตัวแทนคณาจารย
๑๓. ดร.ไพฑูรย
พวงยอด
ตัวแทนคณาจารย
๑๔. อาจารยนิวัตน
โรจนาพงษ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๕. รองศาสตราจารยวิรัตน
พงษศิริ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๖. ดร.จงใจ
เตโช
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๗. นางภัคณัท
หตะเสน
รักษาการหัวหนาสํานักงานคณบดี
๑๘. นางสาวนันทรัตน
อุณาพรหม
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการที่ไมมาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจสําคัญหรือติดราชการ)
๑. อาจารยภานุมาศ
กิติศรีวรพันธุ
ผูทรงคุณวุฒิ
รายนามผูเขารวมประชุม
๑. นางสาวปทมา
๒. นางสาวอรอนงค
๓. นางสาวพิมพธิดา

มงคลเคหา
มงกุฎ
อารีรักษ

นักวิชาการบัญชี
หัวหนางานการเงิน
เจาหนาที่งานแผน
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-๒๔. นางสาวอิชยา
กองไชย
๕. นางสาวสุพัตรา
หงสามนุษย
๖. นางสาวอัญชลี
กําริสุ
เริ่มประชุม
เวลา ๑๓.๓๗น.

เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจาหนาที่งานวิชาการ
ผูชวยนายทะเบียน

เมื่อทีป่ ระชุมพรอม รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ครุศาสตรประธานทีป่ ระชุมไดเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่ ๔.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑) แบบรายงานการติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ดวยงานนโยบายและแผน คณะครุศาสตร ไดจัดทํารายงานการติดตามผลการเบิกจาย
งบประมาณคณะครุศาสตร ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขอมูลคาใชจายจากงานการเงินและบัญชี ณ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙)
งบประมาณแผนดิน ไดรับจัดสรร จํานวน ๕,๓๗๑,๕๗๒ บาท
ยอดคาใชจาย
จํานวน ๑,๔๑๑,๐๔๐.๙๖ บาท
คิดเปน
รอยละ ๒๖ ของยอดคาเบิกจาย
งบประมาณเงินรายได ไดรับจัดสรร จํานวน ๒๖,๘๒๙,๒๒๓ บาท
ยอดคาใชจาย
จํานวน ๔,๔๙๖,๘๓๒ บาท
คิดเปน
รอยละ ๑๗ ของยอดคาเบิกจาย
งบประมาณทั้งสิ้น จํานวน ๓๒,๒๐๐,๗๙๕ บาท งบประมาณใชไปทั้งหมดรวม
จํานวน ๕,๙๐๗,๘๗๒.๙๖ บาท คิดเปนรอยละ ๑๘ ของยอดคาเบิกจาย
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ

๒) แบบรายงานการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๙ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
งานนโยบายและแผน คณะครุศาสตร ไดจัดทําแบบรายงานการติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมจํานวนโครงการ
ทั้งหมด จํานวน ๘๗ โครงการ ที่ดําเนินการเสร็จแลว จํานวน ๒๙ โครงการ คิดเปนรอยละ ๓๓
ของโครงการทัง้ หมด ประกอบดวย ๕ พันธกิจ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ มีจํานวน โครงการ ทั้งหมด จํานวน ๔๖ โครงการ
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-๗ดําเนินการแลว
จํานวน ๑๗ โครงการ
ยังไมดําเนินการ
จํานวน ๒๖ โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๓ โครงการ
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย = ๓๗
พันธกิจที่ ๒ มีจํานวน โครงการ ทั้งหมด จํานวน ๖ โครงการ
ดําเนินการแลว
จํานวน ๐ โครงการ
ยังไมดําเนินการ
จํานวน ๖ โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๐ โครงการ
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย = ๐
พันธกิจที่ ๓ มีจํานวน โครงการ ทั้งหมด จํานวน ๑๓ โครงการ
ดําเนินการแลว
จํานวน ๖ โครงการ
ยังไมดําเนินการ
จํานวน ๖ โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๑ โครงการ
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย =๔๖
พันธกิจที่ ๔ มีจํานวน โครงการ ทั้งหมด จํานวน ๗ โครงการ
ดําเนินการแลว
จํานวน ๓ โครงการ
ยังไมดําเนินการ
จํานวน ๔ โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๐ โครงการ
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย = ๔๓
พันธกิจที่ ๕ มีจํานวน โครงการ ทั้งหมด จํานวน ๑๕ โครงการ
ดําเนินการแลว
จํานวน ๓ โครงการ
ยังไมดําเนินการ
จํานวน ๑๐ โครงการ
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๒ โครงการ
รอยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ดําเนินการไดบรรลุเปาหมาย = ๒๐
รายละเอียดดังเอกสารแนบการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. มอบหมายงานนโยบายและแผนเรงรัดใหรีบดําเนินโครงการ เชน โครงการในพันธกิจที่ ๒
๒. มอบหมายงานนโยบายและแผนแจงผูร ับผิดชอบโครงการใหกําหนดระยะเวลาในการดําเนิน
โครงการใหชัดเจน ใหตรงกับระยะเวลารายไตรมาส
๓. ใหปรับคาจางบุคลากรไมเกิน ๔๐% ของงบประมาณที่ไดรับ
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และดําเนินการตามขอเสนอแนะ
วาระที่ ๔.๓ รายงานการปรับแผนเงินรายได (ปรับกลางป) คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
งานนโยบายและแผน คณะครุศาสตร ไดจัดทําแบบรายงานการปรับแผนเงินรายได (ปรับกลาง
ป) คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
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-๘งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (บก.ศ.)
หมวดงบประมาณ

งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา( บก.ศ.)
แผนเดิม

ปรับแผน

สวนตาง

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร)

๘,๒๓๓,๑๖๑

๗,๘๕๕,๑๘๓

๓๗๗,๙๗๘

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

๑๒,๐๔๒,๓๖๘

๑๔,๒๕๐,๕๐๙

(๒,๒๐๘,๑๔๑)

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ)

๕๒๕,๐๑๘

๕๒๕,๐๑๘

-

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารุง วิจัย)

๑,๕๒๓,๘๐๗

๑,๕๒๓,๘๐๗

-

-

-

-

5.งบรายจายอื่น
รวม

๒๒,๓๒๔,๓๕๔

๒๔,๑๕๔,๕๑๗ (๑,๘๓๐,๑๖๓)

งบประมาณเงินการศึกษาในเวลาพิเศษ (กศ.พิเศษ)
หมวดงบประมาณ

งบประมาณเงินการศึกษาในเวลาพิเศษ(กศ.พิเศษ)
แผนเดิม

ปรับแผน

สวนตาง

-

-

-

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

๒,๐๔๙,๖๕๓

๙๓๓,๗๙๗

๑,๑๑๕,๘๕๖

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ)

-

-

-

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารุง วิจัย)

-

-

-

5.งบรายจายอื่น

-

-

-

๒,๐๔๙,๖๕๓

๙๓๓,๗๙๗

๑,๑๑๕,๘๕๖

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร)

รวม
งบประมาณเงิน ป.โท
หมวดงบประมาณ

งบประมาณเงิน ป.โท
แผนเดิม

ปรับแผน

สวนตาง

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร)

๖๘๓,๔๙๖

๗๐,๑๘๒

๖๑๓,๓๑๔

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

๑,๕๗๙,๗๒๐

๑,๔๗๙,๒๗๔

๑๐๐,๔๔๖

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ)

-

-

-

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารุง วิจัย)

-

-

-

5.งบรายจายอื่น

-

-

-

๒,๒๖๓,๒๑๖

๑,๕๔๙,๔๕๖

๗๑๓,๗๖๐

รวม
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-๙งบประมาณเงินหอพักนักศึกษา
หมวดงบประมาณ

งบประมาณเงินหอพักนักศึกษา
แผนเดิม

ปรับแผน

สวนตาง

-

-

-

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

-

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ)

-

-

-

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารุง วิจัย)

-

-

-

5.งบรายจายอื่น

-

-

-

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

-

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร)

รวม
งบประมาณขอใชเงินคงคลังในแผน ๒๕๕๙
หมวดงบประมาณ

งบประมาณขอใชเงินคงคลังในแผน ๒๕๕๙
แผนเดิม

ปรับแผน

สวนตาง

๒,๒๖๖,๑๗๖

๒,๐๑๓,๘๙๘

๒๕๒,๒๗๘

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

-

-

-

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ)

๙,๐๕๙,๗๑๐

๙,๐๕๙,๗๑๐

-

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารุง วิจัย)

-

-

-

5.งบรายจายอื่น

-

-

-

๑๑,๓๒๕,๘๘๖

๑๑,๐๗๓,๖๐๘

๒๕๒,๒๗๘

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร)

รวม

ตารางสรุปการปรับแผนรวม
หมวดงบประมาณ

การปรับแผนรวม
แผนเดิม

ปรับแผน

สวนตาง

1.งบบุคลากร (คาจางบุคลากร)

๑๑,๑๘๒,๘๓๓

๙,๙๓๙,๒๖๓

๑,๒๔๓,๕๗๐

2.งบดําเนินงาน(คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ)

๑๕,๘๖๓,๗๔๑

๑๖,๘๕๕,๕๘๐

(๙๙๑,๘๓๙)

3.งบลงทุน(คาที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ)

๙,๕๘๔,๗๒๘

๙,๕๘๔,๗๒๘

-

4.งบเงินอุดหนุน(บริการวิชาการ ทํานุบํารุง วิจัย)

๑,๕๒๓,๘๐๗

๑,๕๒๓,๘๐๗

-

-

-

-

๓๘,๑๕๕,๑๐๙

๓๗,๙๐๓,๓๗๘

๒๕๑,๗๓๑

5.งบรายจายอื่น
รวม
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-๑๐ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงจํานวนเงินเพิ่มขึ้นจากแผนเดิม รายละเอียดดังเอกสารแนบการประชุมครัง้
ที่ ๒/๒๕๕๙ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. มอบหมายงานนโยบายและแผนตรวจสอบการคํานวณเงินงบประมาณ ป.โท ใหม เนื่องจากตองมี
การคํานวณแตกตางจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และดําเนินการตามขอเสนอแนะ

วาระที่ ๔.๔ รายงานการปรับแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ดวยงานนโยบายและแผน คณะครุศาสตร ไดจัดทํารายงานการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการ (ปรับแผนกลางป) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙ คณะครุศาสตร ดังนี้
๑. รายรับ (ไมรวมงบประมาณบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา)
๑.๑ เงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๑.๑ งบดําเนินงาน
๔,๕๙๘,๔๔๔ บาท
๑.๑.๒ งบเงินอุดหนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑๔๘,๖๘๐ บาท
๑.๑.๓ งบเงินอุดหนุนบริการวิชาการ
๑๙๖,๓๖๘ บาท
๑.๑.๔ งบเงินอุดหนุนงานวิจัย
๔๒๘,๐๘๐ บาท
เงินงบประมาณแผนดินรวม
๕,๓๗๑,๕๗๒ บาท
๑.๒ เงินรายไดปง บประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖,๘๒๙,๗๗๐ บาท
๑.๓ การขอใชเงินคงคลัง ประจําป ๒๕๕๙
๑๑,๐๗๓,๖๐๘ บาท
เงินรายไดรวม
๓๗,๙๐๓,๓๗๘ บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น
๔๓,๒๗๔,๙๕๐ บาท
๒. รายจายแยกตามพันธกิจ (รวมงบบุคลากร : เงินเดือนและคาจางประจํา)
แหลงเงิน/
พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑

โครงการ/
กิจกรรม
(จํานวน)
เดิม ใหม
๔๖ ๔๘

จัดสรร +
อุดหนุนปงบ
๒๕๕๙ (บาท)

รายได (บาท)

รวม (บาท)

พันธกิจที่ ๒

๖

๖

๔๒๘,๐๘๐

๗๓๗,๑๘๒

๑,๑๖๕,๒๖๒

๒.๖๙

พันธกิจที่ ๓

๑๓

๑๓

๑๙๖,๓๖๘

๔๔๘,๐๐๐

๖๔๔,๓๖๘

๑.๔๙

พันธกิจที่ ๔

๗

๗

๑๔๘,๖๘๐

๒๙๐,๖๒๕

๔๓๙,๓๐๕

๑.๐๒

พันธกิจที่ ๕

๑๕

๑๕

๔๔,๘๒๐

๑,๘๖๘,๔๓๖

๑,๙๑๓,๒๕๖

๔.๔๒

รวม

๘๗

๘๙

๕,๓๗๑,๕๗๒ ๓๗,๙๐๓,๓๗๘

๔๓๒๗๔๙๕๐

๑๐๐.๐๐

๔,๕๕๓,๖๒๔ ๓๔,๕๕๙,๑๓๕ ๓๙,๑๑๒,๗๕๙
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รอยละ
(%)
๙๐.๓๘

-๑๑หมายเหตุ :
๑. งบบุคลากร เงินรายได
๗,๙๒๕,๓๖๕ บาท
คิดเปนรอยละ ๑๘.๓๑
๒. งบบุคลากรขอใชเงินคงคลัง
๒,๐๑๓,๘๙๘ บาท
คิดเปนรอยละ ๔.๖๕
๓. ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จํานวนเงินเพิ่มขึ้นจากแผนเดิม
รายละเอียดดังเอกสารแนบการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ และมีขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. มอบงานใหผจู ัดทําตรวจสอบโครงสรางของคณะครุศาสตร ในเอกสารหนาที่ ๔ ใหม
๒. มอบหมายสาขาวิชาและฝายงานตรวจสอบระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ใหอยูในชวงไตรมาส
และแจงงานนโยบายและแผนภายในวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
๓. ใหผูรบั ผิดชอบโครงการปรับวัตถุประสงคโครงการ และตัวชี้วัดโครงการใหชัดเจน
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ตามขอขอเสนอแนะ
ปดประชุม เวลา ๑๖.๕๕ น.

(นางภัคณัท หตะเสน)
เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ
ผูจดบันทึกการประชุม

(รองศาสตราจารยฉวีวรรณ พลสนะ)
รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร
ผูรับรองรายงานการประชุม
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