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คํานํา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 เพื่อปรับปรุงแผนการดําเนินงานของคณะและใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะให
เปนไปตามประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือกันของบุคลากรในคณะ รวมกันวิเคราะห
สภาพการณทั้งภายในและภายนอกที่สงผลต อการดํ าเนินงานของคณะ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ใหเปนไปตามแผนกลยุทธของคณะที่สอดคลองกับแผนกลยุทธระดับสถาบัน ซึ่งไดพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะห
และใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
ราชการ และผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ
และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ และภาคผนวกแสดงการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนของบุคลากรในคณะ
คณะผู จั ด ทํ า ขอขอบพระคุ ณ บุ ค ลากรทุ ก ท า นที่ ร ว มกั น จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 จนแลวเสร็จ โดยแผนปฏิบัติราชการที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุคลากร
ในคณะฉบับนี้ จะเปนแนวทางสําคัญในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตามวิสัยทัศนของคณะที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล”
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ตุลาคม 2560
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บทสรุปผูบริหาร
คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป น คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหแยกออกจาก
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร เปนสวนงานภายใน
ของมหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ตามประกาศสภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ฉบั บ ที่ 1/2558 เรื่ อ ง จั ด ตั้ ง
คณะครุ ศ าสตร อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห ง พระราชบั ญญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
นครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห งพระราชบั ญญัติ การบริ หารส วนงานภายในของสถาบัน อุด มศึกษา
พ.ศ.2550 และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายใน
ของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะ
เปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดทําขึ้นภายใตกรอบแผนยุทธศาสตร
ของคณะที่ส อดคล องกับ แผนยุ ทธศาสตร ระดั บ สถาบัน อัน จะนํ าไปสู การปฏิ บั ติ งานอย างเปน รู ป ธรรม
ประกอบดวยเนื้อหาสําคัญ 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของคณะ
สวนที่ 2 ประกอบดวย ความสอดคลองของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ และผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สวนที่ 3 ประกอบดวย แผนการจัดสรรงบประมาณ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ และรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ และภาคผนวก
โดยโครงการแยกตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร จํ า นวน 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ประกอบด ว ย
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 1 จํ านวน 3 โครงการ ประเด็ น ยุ ทธศาสตร ที่ 2 จํ านวน 3 โครงการ ประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 2 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 4 โครงการ และประเด็นยุทธศาสตรที่
5 จํานวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด 14 โครงการหลัก
ทั้ ง นี้ ฝ า ยวิ เ คราะห น โยบายและแผน ได วิ เ คราะห แ ละจํ า แนกโครงการ/กิ จ กรรมต า ง ๆ
ตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการดําเนินงานในภาพรวมของคณะ และเพื่อใหงาย
ต อการประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานตามคาเป า หมายที่กํา หนดไว ในแต ล ะประเด็ น ยุ ทธศาสตร ได ชั ด เจน
มากยิ่งขึ้น และผลจากการประเมินจะเปนขอมูลสํ าคัญสํ าหรับการปรั บปรุงและพัฒ นางานตามพันธกิจ
และประเด็นยุทธศาสตรของคณะในปตอ ๆ ไปอยางตอเนื่อง

(ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย หาญรินทร)
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร
1. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยมหลัก อัตลักษณ และเอกลักษณ
ปรัชญา
พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นอมนําสังคม
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา
ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพตรงตามความตองการของสังคม
2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม
3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน
4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
เปาประสงค
1. บั ณฑิ ต และบุ คลากรทางการศึ กษาเป น ผู ตื่ น รู คู คุ ณธรรม มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าชี พ
และตรงตามความตองการของสังคม
2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได
3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน
4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น
5. มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา
คานิยมหลักของคณะครุศาสตร
Excellence : ความเปนเลิศ
Dignity
: ความสงางาม
Unique
: เอกลักษณความเปนครู
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อัตลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาตน ตื่นรู สูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เอกลักษณ มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยรับใชสังคม
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2. โครงสรางการบริหาร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดีฝายบริหารและแผน

รองคณบดีฝายวิชาการ วิจัย
และประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
พัฒนาองคการ และกิจการพิเศษ

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

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

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

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

หลักสูตร

สาขาวิชา

ปริญญาโท

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

ปริญญาตรี

- ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

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

4. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
สายงาน/ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
1. สายวิชาการ
56
1.1 ขาราชการ (เงินแผนดิน)
9
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
29
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
12
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได)
6
2. สายสนับสนุน
35
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผนดิน)
3
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)
5
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผนดิน)
8
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได)
19
รวมทั้งสิ้น
91
ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
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5. งบประมาณโดยรวม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการตามยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร ไดแก (1) การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน (2) การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ (3) การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
จัดการที่ดี (4) การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม (5) การริเริ่ม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี รวมเปนเงิน 55,426,931.28 บาท โดยจําแนกตามแหลงงบประมาณไดดังนี้

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

จํานวนเงิน
20,901,668.18
6,382,373.10
182,400.00
17,870,390.00
10,090,100.00
55,426,931.28
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สวนที่ 2
การวิเคราะหสภาพแวดลอมของคณะ และความสอดคลองของแผน
1. สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร (SWOT Analysis)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

1. ประชากรในพื้นที่มีคานิยมในการเขาศึกษาตอ
ดานวิชาชีพครู
2. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนขั้นพืน้ ฐาน
ในการศึกษา ทําใหมีโอกาสในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
3. หนวยราชการ โรงเรียน อบต.มีความตองการในการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทําใหคณะมีโอกาสในการ
พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการบริการวิชาการ
4. จังหวัดนครพนมตั้งอยูในอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง
สงผลใหคณะครุศาสตรไดรบั โอกาสในการเลือกเขา
ศึกษาตอจากประเทศที่อยูในแถบอนุภูมภิ าคลุม
แมน้ําโขง
5. จังหวัดนครพนมมีฐานขอมูลชาติพันธุภูมปิ ญญา
ทองถิ่นที่หลากหลาย ทําใหเปนแหลงในการสืบคน
ขอมูลไดอยางครอบคลุมและสามารถพัฒนาเปน
ศูนยรวมภูมิปญญาทองถิ่นได

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

1. ผลักดันใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

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

6 เปาประสงค

7 กลยุทธ

1. จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไดรับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ

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

6 ตัวชี้วัด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
เปาประสงค
2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุน
การทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอนและสรางองค
ความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน

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

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่
เปนของคณะ

5 เปาประสงค

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

ตัวชี้วัด
1. จํานวนอาจารยในคณะที่
ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
การจัดสรร

6 กลยุทธ

5 ตัวชี้วัด

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

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

4 เปาประสงค

4 กลยุทธ

ตัวชี้วัด
1. คณะมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกา
ที่เปนปจจุบัน
3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่
เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

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

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

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

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

4 เปาประสงค

5 กลยุทธ

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

4. จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

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

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

5 เปาประสงค

6 กลยุทธ

ตัวชี้วัด
1. จํานวนกิจกรรมที่มุงเนน
สรางคานิยมรวมกัน

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

4 ตัวชี้วัด

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร 24 เปาประสงค 28 กลยุทธ 22 ตัวชี้วัด
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12
3. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติราชการประจําป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางการศึกษา ในระดับอนุภมู ิภาคลุม น้ําโขง
ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจคณะฯ

กลยุทธคณะฯ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของสังคม

2. พัฒนพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพ
ทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสราง
องคความรูทางการศึกษารวมถึงการ
ถายทอดองคความรูสูสังคม

3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคม
อาเซียน

4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะ
และวัฒนธรรมทองถิ่น

5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
และตามแนวทางประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็ง
ทางวิชาการ
2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการ
ทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดาน
การเรี ย นการสอนและสร า งองค ความรู และ
งบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการ
วิจัยเพื่อพัฒนางาน
2.2 คณะครุ ศาสตร มี ก ารสนับ สนุนการผลิ ต
เอกสาร หนัง สื อ ตํารา สื่ อ การสอน บทความ
วิจัย และบทความวิชาการ แกบุคลากรในคณะ
2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดาน
วิ ช าการ เช น การปาฐกถาของบุ ค คลสํ า คั ญ
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของ
คณะ เปนตน
2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกคณะ
2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปน
ของคณะ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชใน
การพัฒนาดานการเรียนการสอน และบูรณาการ
ระบบสารสนเทศให เ ข ากั บ การทํ า งานต าง ๆ
ในคณะ
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมู ลสารสนเทศ
ตลอดทั้ ง ระบบการประชาสั ม พั น ธ ที่ มี ก าร
สื่อสารมากกวา 1 ภาษา
3.3 คณะครุศาสตร ฐานขอมูลศิษยเกาที่เป น
ปจจุบัน
3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการ
เรี ย นรู ใ นศตวรรษที่ 21 และการพั ฒ นา
สิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหา
ความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของฯ
4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวม
ผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาทุกชั้นป
อั นเป นพื้ นที่ เ รี ยนรู ร ว มกั นระหวา งคณาจารย
นัก ศึก ษา และโรงเรี ยน อันนําไปสู ก ารร วมมื อ
ดานตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุ ศาสตร มี ก ารทําขอ ตกลงในการ
รวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษาใน
พื้ นที่ เพื่ อ พั ฒ นาคุณภาพการศึก ษาในจั ง หวั ด
นครพนมและใกลเคียง
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการ
เรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
ตลอดทั้ ง การแลกเปลี่ ย นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ
องคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรค
วัฒนธรรมองคกรที่ดี
5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวาง
บุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ
5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการ
เรี ยนรู ขององคก าร อั นนําไปสู คณะชั้นนําแห ง
การเรียนรู (Faculty Learning Community :
FLC)
5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรสายสนับ สนุน เพื่อเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ
5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับ
อาจารย และบุ ค ลากร ให มี ความมุ ง มั่ นในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับคณะ
5.5 คณะครุ ศาสตร มี ร ะบบการประเมิ นการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอ
ความแตกตางของการปฏิบัติงาน

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการ
ผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
1.2 หลั กสู ต รในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ตอบสนองความ
ตองการของประเทศและนานาชาติ
1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตร
และความต อ งการของประเทศ และมี ก ารพั ฒ นา
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกที่ ต อ ยอดจากหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาโทของคณะ
1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ
1.5 การจัด การเรี ยนการสอนของหลั กสูต รในคณะครุ
ศาสตรเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยคณาจารย
มี บ ทบาทเป น โค ช หรื อ พี่ เ ลี้ ย ง (Coaching and
Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียนรวม
ผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหง
การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community : PLC)
1.6 คณะครุ ศ าสตร มี กิ จ กรรมด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา เพื่อเปนการแสดงบทบาท
ในการสงเสริมกิจกรรมที่คณะมีสวนรวมตอสังคม

6 ตัวชี้วัด

5 ตัวชี้วัด

3 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด

โครงการหลัก
ในแผนปฏิบตั ิฯ

3 โครงการ

3 โครงการ

2 โครงการ

4 โครงการ

2 โครงการ

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

ผูบริหารคณะ รวมกับฝายวิเคราะหนโยบายฯ
ตรวจสอบและวิเคราะหโครงการ/กิจกรรม
ประสานสาขาวิชา/
ฝายงาน ปรับแกขอมูล

สาขาวิชา/ฝายงาน กรอกขอมูลรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ลงในระบบแผน
ของมหาวิทยาลัย และจัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติราชการของคณะ
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน นําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผน จัดทํารูปเลม และสําเนาแผนปฏิบัติราชการ ที่ไดรับอนุมัตแิ ลวใหกับสาขาวิชา
และฝายงานในคณะ พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของคณะ เพื่อทราบและใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ทุกฝายงานในคณะดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ทุกฝายงานในคณะรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้น ผานระบบงานแผน
ฝายวิเคราะหนโยบายและแผนสรุปการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของทุกฝายงานภายในคณะ
พรอมจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร/ปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ 2561 เปนรายไตรมาส เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
สิ้นสุดการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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2. แผนการจัดสรรงบประมาณในโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตรคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร คณะครุศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความ
เขมแข็งทางวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสิ่งแวดลอม
เพื่อการจัดการที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความ
รวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
และการมีสวนรวมตอสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่ม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
รวม

จํานวน
โครงการ
3

งบประมาณ (บาท)
รวมงบ (บาท)
แผนดิน
รายได
1,202,200.00 2,386,800.00 3,589,000.00

3

129,900.00

2

4,869,100.00

4

311,700.00

561,600.00

873,300.00

2

30,000.00

940,000.00

970,000.00

14

2,167,200.00

2,297,100.00

8,087,760.00 12,956,860.00

6,542,900.00 14,143,360.00 20,686,260.00

หมายเหตุ : งบประมาณรายจายประจํา เปนเงินจํานวน 34,740,671.28 บาท
แบงเปนรายจายประจํา รอยละ 62.68 รายจายตามประเด็นยุทธศาสตร รอยละ 37.32

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณการจัดโครงการตามประเด็นยุทธศาสตรคณะ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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3. ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนกลยุทธ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ปงบประมาณ 2561
2
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

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

1. จํานวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ไดรับการ
ปรับปรุงตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ

หลักสูตร

2. จํานวนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท/เอก
ไดรับการปรับปรุงตาม
เกณฑมาตรฐานของ
คุรุสภา

หลักสูตร

2

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะ
3. จํานวนรายวิชาที่มี
ครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียน
การบูรณาการภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา

12

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

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

4. จํานวนรายวิชาที่เนน
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนการเรียนรู
จากการปฏิบัติจริง

รายวิชา

12

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

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

ประเด็น

2

รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

โครงการ/
กิจกรรม

2

รองคณบดี
ฝายกิจการฯ

6 ตัวชี้วัด

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

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

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

1. จํานวนอาจารย
ในคณะที่ไดรับการสนับสนุน
ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก

รอยละ

2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ
การจัดสรร

บาท/คน

25,000

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

3. จํานวนครั้งของการปาฐกถา
ของบุคคลสําคัญ หรือการจัด
ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

ครั้ง/ป

1

รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

4. จํานวนทุนที่ไดรับจาก
องคกรภายนอกในการทําวิจัย
หรือบริการวิชาการ

โครงการ/
กิจกรรม

2

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทาง
วิชาการที่เปนของคณะ
5 เปาประสงค

5. คณะมีวารสารครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
5 ตัวชี้วัด

วารสาร

1

1.รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
2.รองคณบดีฝาย
กิจการฯ
รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

หนวยนับ

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

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

1. คณะมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา

ระบบ

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกา
ที่เปนปจจุบัน

ฐานขอมูล

1

รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ

3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียน
ตนแบบของการเรียนรูใ นศตวรรษที่
21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
คณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน
4 เปาประสงค

3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่ หองเรียน
เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

1

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

3 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม
เปาประสงค
4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนา
โรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรู
ของนักศึกษาทุกชั้นป อันเปนพื้นที่
เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย
นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการ
รวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน
4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลง
ในการรวมมือกับองคกรและหนวยงาน
ทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในจังหวัดนครพนม
และใกลเคียง
4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบ
บริการวิชาการเชิงรุก
4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือ
ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับองคกร
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4 เปาประสงค

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

หนวยนับ

2. คณะมีขอตกลงกับ
หนวยงานทางการศึกษาใน
พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

หนวยงาน

1

1.รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ
2.รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

3. จํานวนการบริการทาง
วิชาการเชิงรุก

โครงการ/
กิจกรรม

5

รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

4. จํานวนกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

โครงการ/
กิจกรรม

1

รองคณบดีฝาย
กิจการฯ

4 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดี
รวมกันระหวางบุคลากรในคณะ
และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ

1. จํานวนกิจกรรมที่มุงเนน
สรางคานิยมรวมกัน

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

หนวยนับ

เปาหมาย
ปงบประมาณ 2561

ผูรับผิดชอบ

โครงการ/
กิจกรรม

2

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

2. คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการเรียนการสอน
และการวิจัยของอาจารย
ในคณะ

ครั้ง/ป

8

3. คณะมีคูมือการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน

เลม

1

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

4. คณะมีระบบและกลไกใน
การสรางแรงจูงใจและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ระบบ

1

รองคณบดีฝาย
บริหารฯ

4 ตัวชี้วัด

รวมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธคณะครุศาสตร จํานวน 22 ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
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ตัวชี้วัดของแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ลําดับ
ตัวชี้วัด
หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (7 ตัวชี้วัด)
1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดรับการ
หลักสูตร
2
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ปรับปรุงตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
2 จํานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/เอก ไดรับ หลักสูตร
2
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
การปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐานของคุรุสภา
3 จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษ
รายวิชา
12
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ในการจัดการเรียนการสอน
4 จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการจัดการเรียน
รายวิชา
12
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
การสอนที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
5 จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับโรงเรียน
ประเด็น
2
รองคณบดีฝายกิจการฯ
รวมผลิตและชุมชน ในการพัฒนาสูการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
6 จํานวนโครงการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/
2
รองคณบดีฝายกิจการฯ
และศาสนา
กิจกรรม
7 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือ
รอยละ
95
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ (6 ตัวชี้วัด)
8 จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรับการสนับสนุน
รอยละ
55
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
9 จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรร
บาท/คน
25,000 รองคณบดีฝายวิชาการฯ
10 จํานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคลสําคัญ
ครั้ง/ป
1
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
11 จํานวนทุนที่ไดรับจากองคกรภายนอกในการทํา โครงการ/
2
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
วิจัยหรือบริการวิชาการ
กิจกรรม
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
12 คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม วารสาร
1
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
13 จํานวนผลงานวิจัยทีไ่ ดรับการตีพิมพหรือ
รอยละ
15
รองคณบดีฝายวิชาการฯ
เผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติตอ อาจารย
ประจําคณะครุศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี (4 ตัวชี้วัด)
14 คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุน
ระบบ
2
1. รองคณบดีฝา ยบริหารฯ
การเรียนการสอนและการชวยเหลือนักศึกษา
2. รองคณบดีฝา ยกิจการ
นักศึกษาฯ
15 คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน
ฐานขอมูล
1
รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาฯ
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ลําดับ
ตัวชี้วัด
หนวยนับ เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ
16 คณะมีหองเรียนตนแบบที่เอือ้ ตอการเรียนรู
หองเรียน
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21
17 ความพึงพอใจของผูใชระบบขอมูลสารสนเทศ
คาเฉลี่ย
4.00
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม (5 ตัวชี้วัด)
18 จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและหนวยงาน ประเด็น
2
1.รองคณบดีฝายกิจการฯ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู
2.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
19 คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการศึกษาใน
หนวยงาน
1
1.รองคณบดีฝายวิชาการฯ
พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.รองคณบดีฝายกิจการฯ
20 จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก
โครงการ/
5
รองคณบดีฝายกิจการฯ
กิจกรรม
21 จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
โครงการ/
1
รองคณบดีฝายกิจการฯ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน กิจกรรม
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
22 รอยละความสําเร็จของการจัดกิจกรรมบริการ
รอยละ
95
รองคณบดีฝายกิจการฯ
วิชาการที่บรรลุเปาหมายตามแผนงานบริการ
วิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี (5 ตัวชี้วัด)
23 จํานวนกิจกรรมที่มุงเนนสรางคานิยมรวมกัน
โครงการ/
2
1. รองคณบดีฝา ยบริหารฯ
กิจกรรม
2. รองคณบดีฝา ยกิจการ
นักศึกษาฯ
3. รองคณบดีฝา ยวิชาการฯ
24 คณะมีกจิ กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูด านการเรียน
ครั้ง/ป
8
1. รองคณบดีฝา ยวิชาการฯ
การสอนและการวิจยั ของอาจารยในคณะ
25 คณะมีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
เลม
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ
สนับสนุน
26 คณะมีระบบและกลไกในการสรางแรงจูงใจและ
ระบบ
1
รองคณบดีฝายบริหารฯ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน เปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
27 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามแผน
รอยละ
85
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ดําเนินงาน
รวมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จํานวน 27 ตัวชี้วัด
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จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ

ที่

1. ผลักดันใหมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. พัฒนากระบวนการจัดทํา
หลักสูตรของคณะ โดยให
ความสําคัญกับการสํารวจ
ความตองการของ
ผูประกอบการ และผูมีสวนได
สวนเสียตอหลักสูตรของคณะ
3. พัฒนาหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยอาศัยความ
รวมมือจากตางคณะ เชน
หลักสูตรปริญญาโท และการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่
ตอยอดจากหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทของคณะ
4. จัดใหมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตางๆ
ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการ
เริ่มตนจากการอาศัยแนวทาง
EIS (English Integrated
Study) พัฒนาไปสู English
Classroom

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

โครงการ/กิจกรรม

ผูร ับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง
มาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา/
จํานวน 8 หลักสูตร
ฝายวิชาการ
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา/
จํานวน 3 หลักสูตร
ฝายบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน
สาขาวิชา/
3 หลักสูตร
ฝายบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมบริหารจัดการงานวิชาการ
ฝายวิชาการ
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรครุศาสตร
สาขาวิชาคณิต
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2561
ศาสตรศึกษา
กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป พ.ศ.2560
บริหารการศึกษา
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ฝายประกันฯ
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
ฝายประกันฯ
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหมคณะครุศาสตร ประจําป
ฝายงานทะเบียนฯ
การศึกษา 2561
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ และการสนับสนุน
การเรียนการสอนภายในคณะครุศาสตร
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธพี่นอ ง สาขาวิชาการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แผนดิน

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
908,000
908,000 166,200 125,000 254,400 362,400

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

280,000

280,000

70,000

70,000

70,000

70,000

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

105,000

105,000

26,250

26,250

26,250

26,250

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

105,000

105,000

26,250

26,250

26,250

26,250

ต.ค.60-มิ.ย.61
ต.ค.-ธ.ค.60

-

10,000
5,000

10,000
5,000

2,500
5,000

2,500
-

2,500
-

2,500
-

ต.ค.60-ก.ค.61

-

33,000

33,000

-

-

33,000

-

ก.ค.61
ส.ค.61
พ.ย.60-ก.ค.61

-

120,000
50,000
200,000

120,000
50,000
200,000

36,200

-

96,400

120,000
50,000
67,400

1,681,200

889,900

392,000

125,300

274,000

10,000

-

10,000

-

-

1,202,200
ม.ค.-มี.ค.61

-

479,000
10,000
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กลยุทธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผูร ับผิดชอบ

5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
โดยใหคณาจารยมีบทบาทเปน
โคชหรือพี่เลี้ยง (Coaching
and Mentoring) ที่รวมเรียนรู
กับผูเรียนและโรงเรียนรวม
ผลิต (Training School) เพื่อ
สรางตนแบบชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning
Community : PLC)
6. เสริมสรางความรวมมือกับ
โรงเรียนรวมผลิตและชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนสูการเปน
ชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ
7. สงเสริมใหคณะมีกิจกรรม
ดานการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
ทั้งกับหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

2.2

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุนในโรงเรียน
ระดับปฐมวัย
กิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.9 กิจกรรมสงเสริมความเปนครูของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.10 กิจกรรมสัมพันธพี่นองสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.11 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพือ่ พัฒนาทักษะ
2.12 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2.13 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชา
คอมพิวเตอร
2.14 กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา ชั้นปที่ 5
2.15 กิจกรรมศึกษานอกหองเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค.-เม.ย.61
ก.ค.61
พ.ย.60, ก.พ.61

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
5,000
5,000
5,000
-

10,000

10,000

-

-

-

10,000

90,000

-

90,000

60,000

30,000

-

-

-

15,000

15,000

-

-

-

พ.ย.60
15,000
พ.ย.60

-

15,000

15,000

-

-

-

เม.ย.-มิ.ย.61

15,000
-

15,000

15,000

-

-

15,000

-

ม.ค.-มี.ค.61

-

20,000

20,000

-

20,000

-

-

ม.ค.-มี.ค.61

-

20,000

20,000

-

20,000

-

-

เม.ย.-มิ.ย.61

-

37,600

37,600

-

-

37,600

-

ต.ค.-ธ.ค.60

30,000

-

30,000

30,000

-

-

-

เม.ย.-มิ.ย.61

45,000

-

45,000

-

-

45,000

-

พ.ย.-ธ.ค.60

-

15,000

15,000

15,000

-

-

-

มี.ค.61

-

5,000

5,000

-

5,000

-

-

ต.ค.60

30,000

-

30,000

30,000

-

-

-
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2.16 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนานักศึกษาครู
คอมพิวเตอร ในศตวรรษที่ 21
2.17 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร
2.18 กิจกรรม Com care ครั้งที่ 7
2.19 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.20 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สาํ หรับนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
2.21 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
2.22 กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพโรงเรียน
2.23 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเอกไทย ประจําปการศึกษา
2560
2.24 กิจกรรมเตรียมความพรอมทักษะทางวิชาการสําหรับ
นักศึกษาใหม สาขาวิชาภาษาไทย
2.25 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย
2.26 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสูมิติการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2.27 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีข่ องนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย
2.28 กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม หลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ปการศึกษา 2561
2.29 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นอง แสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.30 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชา
วิทยาศาสตร

ผูร ับผิดชอบ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
สาขาวิชา
สังคมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.60

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
20,000
20,000
20,000
-

ม.ค.61

12,000

-

12,000

-

12,000

-

-

พ.ย.60

15,000

-

15,000

15,000

-

-

-

ต.ค.-ธ.ค.60

15,000

-

15,000

15,000

-

-

-

ต.ค.-ธ.ค.60

89,400

-

89,400

89,400

-

-

-

ม.ค.-มี.ค.61

20,000

-

20,000

-

20,000

-

-

ม.ค.-มี.ค.61
ต.ค.-ธ.ค.60

10,000
-

5,000

10,000
5,000

5,000

10,000
-

-

-

สาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค.-ธ.ค.60

-

4,700

4,700

4,700

-

-

-

สาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค.60-มี.ค.61

-

30,000

30,000

15,000

15,000

-

-

สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

พ.ย.60
ต.ค.-ธ.ค.60

40,800
15,000

-

40,800
15,000

40,800
15,000

-

-

-

สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร

ก.ค.-ส.ค.61

-

10,000

10,000

-

-

-

10,000

มี.ค.-ก.ค.61

-

15,000

-

15,000

-

-

-

-

15,000

-

มี.ค.-ก.ค.61

-

15,000

15,000
15,000
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2.31 กิจกรรมการศึกษานอกหองเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
2.32 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานปฏิบัตกิ ารของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2.33 การสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21
2.34 กิจกรรมนิเทศติดตามความกาวหนาของการทํา
วิทยานิพนธ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
2.35 กิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมไหวครู นักศึกษา
ปริญญาโท รุนที่ 9 ปการศึกษา 2560
2.36 กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจยั
ใหกับนักศึกษาปริญญาโท รุนที่ 9
2.37 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
2.38 กิจกรรมสงเสริมรักษาความเปนไทย
2.39 กิจกรรมไหวครู
2.40 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
2.41 กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
2.42 กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2561
2.43 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาครู (เวทีคนกลา)
2.44 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
2.45 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา
2561
2.46 กิจกรรมซอมพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบัณฑิต
และมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร ปการศึกษา 2559
2.47 กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

ผูร ับผิดชอบ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.60-มี.ค.61

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
50,000
50,000
50,000
-

ต.ค.-ธ.ค.60

45,000

-

45,000

45,000

-

-

-

ม.ค.-มี.ค.61

40,000

-

40,000

-

40,000

-

-

เม.ย.-มิ.ย.61

-

6,000

6,000

-

-

6,000

-

พ.ค.-มิ.ย.61

-

6,700

6,700

-

-

6,700

-

ม.ค.-มี.ค.61

-

10,000

10,000

-

10,000

-

-

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา

ก.ค.-ส.ค.61
ต.ค.60-ส.ค.61
ก.ค.-ส.ค.61
ต.ค.60-ก.ค.61
ก.ค.-ส.ค.61
ก.พ.-มี.ค.61

230,000
-

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

30,000
10,000
56,000
230,000
15,000
-

5,000
40,000
-

150,000
-

-

30,000
5,000
56,000
40,000
15,000
-

ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา
ฝายกิจการนักศึกษา

ต.ค.60
ต.ค.60
มี.ค.61

20,000
5,000
30,000

-

20,000
5,000
30,000

20,000
5,000
-

30,000

-

-

ฝายงานทะเบียน

ต.ค.-ธ.ค.60

200,000

-

200,000

200,000

-

-

-

ฝายงานทํานุฯ

พ.ค.-ก.ค.61

-

50,000

50,000

-

-

-

50,000
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2.48 กิจกรรมวันเขาพรรษา
2.49 กิจกรรมวันออกพรรษา
2.50 กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ประจําปการศึกษา 2560
2.51 กิจกรรมสืบสานตํานานพระธาตุพนม
2.52 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
2.53 กิจกรรมอนุรักษผา พื้นเมืองจังหวัดนครพนม
2.54 กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานผานสื่อพนบาน
หมอลํา
3 โครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณ
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
3.1 กิจกรรมสมุดบันทึกกิจกรรมเสริมความเปนครู
3.2 กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 กิจกรรมอบรมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานศึกษา
3.4 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะ
3.5 กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจยั
3.6 กิจกรรมอบรมกฎหมายสําหรับครู/เตรียมความพรอม
สูอาชีพ
3.7 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในชั้นเรียน
3.8 กิจกรรมอบรมงานสารบรรณในสถานศึกษา
3.9 กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับครู
3.10 กิจกรรมอบรมผูกาํ กับลูกเสือสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน
3.11 กิจกรรมพบครูตนแบบ และพัฒนาจิตวิญญาณความ
เปนครู
3.12 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3.13 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
(ทดลองสอน)

ผูร ับผิดชอบ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
ฝายงานทํานุฯ
สาขาวิชาภาษาไทย
ผศ.ดร.ทินกร
อัตไพบูลย
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานประกันฯ
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานวิจัย
สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.ค.61
ต.ค.-พ.ย.60
พ.ย.-ธ.ค.60
ก.ค.-ส.ค.61
ต.ค.-ธ.ค.60
ก.ค.61
ต.ค.-ธ.ค.60

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
60,000
50,000

40,000
3,000
-

40,000
60,000
3,000
50,000

60,000
50,000

-

-

40,000
3,000
-

-

999,800

999,800

205,500

181,800

612,500

-

พ.ย.60
พ.ย.60
พ.ย.60

-

30,000
20,000
20,000

30,000
20,000
20,000

30,000
20,000
20,000

-

-

-

ม.ค.61
ต.ค.60-มิ.ย.61
มี.ค.61

-

20,000
25,000
100,000

20,000
25,000
100,000

-

20,000
100,000

25,000
-

-

ต.ค.60
ต.ค.60
ต.ค.60
มี.ค.-เม.ย.61
มี.ค.61

-

20,000
20,000
20,000
20,000

20,000
20,000
20,000
20,000

20,000
20,000
20,000
-

20,000

-

-

ต.ค.60
ต.ค.60

-

10,500
65,000

10,500
65,000

10,500
65,000

-

-

-
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3.14 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถาน
ศึกษา 2
3.15 กิจกรรมพบผูบริหาร และครูพี่เลี้ยง
3.16 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบัตกิ ารสอนใน
สถานศึกษา 1 (รหัส 57)
3.17 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
(สังเกตการสอน) (รหัส 58)
3.18 กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝกปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา
3.19 กิจกรรมบริหารจัดการศูนยฝกประสบการณและพัฒนา
วิชาชีพครู
3.20 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
รอยละการใชจา ย

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
16,800
16,800
16,800
-

ฝายงานศูนยฝกฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค.61

ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ

ก.พ.61
เม.ย.61

-

25,000
163,000

25,000
163,000

-

25,000
-

163,000

-

ฝายงานศูนยฝกฯ

พ.ค.61

-

54,500

54,500

-

-

54,500

-

ฝายงานศูนยฝกฯ
ฝายงานศูนยฝกฯ

มิ.ย.61
ต.ค.60-ก.ค.61

-

300,000
30,000

300,000
30,000

-

-

300,000
30,000

-

ฝายงานศูนยฝกฯ

มิ.ย.-ก.ค.61

-

40,000

40,000

-

-

40,000

-

1,202,200
33.50

2,386,800
66.50

3,589,000 1,261,600
100.00
30.52

698,800
15.57

992,200
20.56

636,400
7.36

ผูร ับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
กลยุทธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. แสวงหาแหลงทุนทั้งภายใน
และภายนอก และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการทํา
วิจัยที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับของ
บุคลากรของคณะ
2. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทําวิจัยใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอนและ
สรางองคความรู และ
งบประมาณสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพือ่
พัฒนางาน
3. สงเสริมและสนับสนุน
ทรัพยากรดานตาง ๆ แก
บุคลากร ใหมีการผลิตเอกสาร
หนังสือ ตํารา สือ่ การสอน
บทความวิจัย บทความวิชาการ
และการนําเสนอทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
4. สนับสนุนใหคณะเกิด
บรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในองคความรูตาง ๆ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติเพื่อ
สรางกับรับรูใหกับองคกร
ภายนอกและการเขารวมเปน
เจาภาพในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ

1

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
เพื่อความกาวหนาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
คณะครุศาสตร
กิจกรรมสนับสนุนทุนการทําวิจยั และผลงานทางวิชาการ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ
กิจกรรมการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยและบทความ
ทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพือ่ การเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
กิจกรรมสงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจยั /ตําราหรือ
เอกสารคําสอน คณาจารยกลุมวิชาชีพครู
โครงการสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรูดานการ
เรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบตั ิงานภายใน
คณะครุศาสตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
กิจกรรมการจัดการองคความรู (FLC) คณะครุศาสตร
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะตามสายงาน
สําหรับบุคลากรคณะครุศาสตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
3
3.1

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
887,000
887,000 346,000 67,500 182,500 291,000

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ฝายงานวิจัยฯ

ต.ค.60-ส.ค.61

-

357,000

357,000

178,500

-

-

178,500

ฝายงานวิจัยฯ

ต.ค.60-ส.ค.61

-

50,000

50,000

12,500

12,500

12,500

12,500

ฝายงานวิจัยฯ

เม.ย.-ส.ค.61

-

100,000

100,000

-

-

-

100,000

ฝายงานวิจัยฯ
ฝายงานบุคลากร

ต.ค.60-ส.ค.61
ต.ค.60-ก.ค.61

-

80,000
180,000

80,000
180,000

40,000
70,000

40,000

40,000
70,000

-

รองคณบดีฝาย
กิจการฯ
กลุมวิชาชีพครู

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

50,000

50,000

10,000

15,000

25,000

-

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

70,000

70,000

35,000

-

35,000

-

-

70,000

70,000

12,500

32,500

12,500

12,500

แผนดิน

ฝายงานวิจัยฯ
ฝายงานประกันฯ

ม.ค.-มี.ค.61
ต.ค.60-ก.ย.61

129,900

20,000
50,000
1,210,200

20,000
50,000
1,340,100

12,500
191,950

20,000
12,500
672,550

12,500
458,950

12,500
16,650

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย

ต.ค.60-มี.ค.61

-

55,000

55,000

30,000

25,000

-

-
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กลยุทธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

5. สงเสริม สนับสนุนการ
แสวงหาแหลงทุนภายนอกกับ
องคกรที่เกี่ยวของ เชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหนวยงาน
การศึกษาอื่นและสราง
เครือขายการทําวิจยั รวมและ
การบริการวิชาการกับทั้ง
องคกรภายในและนานาชาติ
6. ผลักดันใหมีวารสาร
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อสนับสนุน
บรรยากาศการวิจัยและสราง
นักวิจยั รุนใหมใหกับคณะ

3.2

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการอาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของอาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชา
คอมพิวเตอร
กิจกรรมพัฒนาการเขียน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5
มคอ. 6 มคอ. 7
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชา
สังคมศึกษา
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานทีอ่ าจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาการวิจัยการสอนภาษาไทยสําหรับ
อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยประจํา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตร
อาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาวิจยั เพื่อ
พัฒนาการศึกษา

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เม.ย.-มิ.ย.61

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
40,000
40,000
40,000
-

เม.ย.-มิ.ย.61

10,000

-

10,000

-

-

10,000

-

ต.ค.60-ก.ค.61

42,900

-

42,900

25,600

-

17,300

-

เม.ย.-มิ.ย.61

-

10,000

10,000

-

-

10,000

-

ต.ค.60-ก.ค.61

-

66,600

66,600

16,650

16,650

16,650

16,650

ต.ค.-ธ.ค.60

-

22,500

22,500

22,500

-

-

-

สาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค.60-มี.ค.61

23,000

-

23,000

9,200

13,800

-

-

สาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค.-ธ.ค.60

14,000

-

14,000

14,000

-

-

-

สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร
สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตร
และนวัตกรรมฯ
สาขาวิชาวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษา

ต.ค.60-มี.ค.61

-

40,000

40,000

20,000

20,000

-

-

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

-

ม.ค.-มี.ค.61

-

34,800

34,800

-

34,800

-

-

ต.ค.60-ก.ค.61

-

17,300

17,300

-

17,300

-

-

ต.ค.60-มิ.ย.61

-

14,000

14,000

4,000

5,000

5,000

-

เม.ย.-มิ.ย.61

-

20,000

20,000

-

-

20,000

-

29

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

30
กลยุทธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

3.16
3.17

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารยกลุมวิชาชีพครู
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
รอยละการใชจา ย

ฝายงานบุคลากร
กลุมวิชาชีพครู

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.60-มิ.ย.61
ต.ค.60-มิ.ย.61

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
800,000
800,000
- 500,000 300,000
100,000
100,000
40,000
30,000
30,000
129,900 2,167,200
2,297,100 550,450 772,550 653,950 320,150
5.65
94.35
100.00
23.96
33.63
28.47
13.94
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
กลยุทธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน การ
ดูแลชวยเหลือนักศึกษา การสื่อสาร
ระหวางคณะกับผูปกครอง ตลอดทั้ง
การเผยแพรการทํางานของ
คณะตอสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ
รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหมีการ
นําเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะ
มาบูรณาการกับการทํางานในคณะ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการเพื่อใชในการจัดการเรียน
การสอนการบริหารจัดการคณะ
มุงสูความเปนนานาชาติ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยเพิ่มการสื่อสาร
มากกวา 1 ภาษา
3. พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเปน
ปจจุบัน และใชประโยชนจาก
ฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนา
คณะ
4. สงเสริมใหมีหองเรียนตนแบบ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมที่เอือ้ ตอการ
เรียนรูตามทักษะในศตวรรษที่ 21
เพื่อใหเปนไปตามแนวทางการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

1

โครงการสนับสนุนอุปกรณและสื่อการเรียนรูเ พื่อ
การเรียนรูที่มปี ระสิทธิภาพ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

1.1

กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1.2

กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา

1.3

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
4,858,100 8,0777,60 1,2936,860 12,913,860 23,000
-

ม.ค.61

-

18,800

18,800

18,800

-

-

-

ม.ค.-มี.ค.61

-

13,000

13,000

-

13,000

-

-

กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ต.ค.-ธ.ค.60

13,900

-

13,900

13,900

-

-

-

1.4

กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ม.ค.-มี.ค.61

10,000

-

10,000

-

10,000

-

-

1.5

กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ต.ค.-ธ.ค.60

7,200

-

7,200

7,200

-

-

-

1.6

กิจกรรมจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการ
สอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู

8,045,960 12,873,960 12,873,960

-

-

-

2

โครงการพัฒนาฐานขอมูลและสงเสริมการใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการทํางานภายในคณะ
ครุศาสตร
กิจกรรมการอบรมระบบบริการการศึกษาและ
ฝายงานทะเบียนฯ
ระบบสืบคนสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561
กิจกรรมสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและ
สาขาวิชา/ฝายงาน
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะครุศาสตร
ทะเบียนฯ
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
รอยละการใชจา ย

2.1
2.2

คณะครุศาสตร

ต.ค.-ธ.ค.60

4,828,000
10,000

10,000

20,000

10,000

-

-

10,000

มิ.ย.-ก.ค.61

-

10,000

10,000

-

-

-

10,000

พ.ย.-ธ.ค.60

10,000

-

10,000

10,000

-

-

-

8,087,760 12,956,860 12,923,860
62.42
100.00
99.75

23,000
0.18

0.00

10,000
0.08

4,869,100
37.58
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ และการมีสวนรวมตอสังคม
กลยุทธ

ที่

1. สงเสริมการบริหารจัดการ
ทรัพยากร การสรางพันธมิตร
ในดานวิชาการ และการสราง
เครือขายการวิจัย การพัฒนา
นักศึกษา การบริการวิชาการ
และการสงเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สงเสริมใหมีการทําขอตกลง
รวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษาตางๆ
เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู
รวมกัน ในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง
3. สงเสริมใหมีการบริการ
วิชาการเชิงรุกแกผูรับ บริการ
โดยมีหนวยงานที่ออกแบบ
ระบบในทุกขั้นตอน ตั้งแตการ
มีขอมูลหลักสูตรบริการ
วิชาการ การประชาสัมพันธเชิง
รุก ระบบจายคาตอบแทน
และงบประมาณสมทบคณะ
การติดตามและประเมินผลการ
ใหบริการวิชาการ
4. แสวงหาความรวมมือ
ทางดานการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ
กับหนวยงานภายนอกคณะ

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการสงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายทาง
วิชาการกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา
กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูคอมพิวเตอรสัมพันธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
กิจกรรมสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
สํานักงานคณบดี
ภายในและภายนอก
กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ ครั้งที่ 22
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
กิจกรรมครุศาสตรสัมพันธอีสานเหนืออาสาพัฒนาทองถิ่น ฝายงานกิจการนักศึกษา
กิจกรรมบริหารสัมพันธ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
กิจกรรมประชุม สัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล
สาขาวิชาวิจัยเพือ่
และวิจยั สัมพันธแหงประเทศไทย
พัฒนาการศึกษา
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาหลักสูตรฯ
เรียนรู
กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรและสื่อการเรียน สาขาวิชาคอมพิวเตอร
การสอน ครั้งที่ 10
กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการ
สาขาวิชา
เรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิต คณิตศาสตรศึกษา
ศาสตรศึกษา
กิจกรรม EDU NPU สัญจร
กลุมวิชาชีพครู
กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
ฝายงานบริการวิชาการ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
164,600
161,600
326,200 80,500 191,700 43,500 10,500

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ม.ค.-มี.ค.61

36,400

66,600

103,000

-

103,000

-

-

-

42,000

42,000

10,500

10,500

10,500

10,500

ก.พ.61

28,200

-

28,200

-

28,200

-

-

ต.ค.60-ก.พ.61
เม.ย.-มิ.ย.61

100,000
-

33,000

100,000
33,000

70,000
-

30,000
-

33,000

-

-

20,000

20,000

-

20,000

-

-

142,100

250,000

392,100

42,600

176,000

171,500

-

เม.ย.-มิ.ย.61

30,000

-

30,000

-

-

30,000

-

ม.ค.-มี.ค.61
เม.ย.-มิ.ย.61

30,000
30,000

-

30,000
30,000

-

30,000
-

30,000

-

เม.ย.-มิ.ย.61
เม.ย.-มิ.ย.61

30,000
-

30,000

30,000
30,000

-

-

30,000
30,000

-

ก.พ.-มิ.ย.61
ม.ค.-มี.ค.61

-

30,000
30,000

30,000
30,000

-

20,000
30,000

10,000
-

-

ต.ค.60-ส.ค.61

ม.ค.-มี.ค.61
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กลยุทธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2.8
2.9

กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP) : การใช
ICT ในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดนครพนมและใกลเคียง
กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อเตรียมพรอม
แบบบูรณาการเด็กปฐมวัย
กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
กิจกรรมคายภาษาไทย
กิจกรรม EDU NPU ชวนเพื่อนปนวันอาทิตย
โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรม EDU Sport camp
โครงการบริการวิชาการเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูและสราง
ความรวมมือทางวิชาการในระดับอนุภมู ิภาคลุมน้ําโขง
กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมในระดับอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยและนักศึกษาเวียดนาม
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
รอยละการใชจา ย

2.10
2.11

5. สงเสริมใหมกี ารแลกเปลี่ยน
การทํากิจกรรมนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง

2.12
2.13
2.14
3
3.1
4
4.1
4.2

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.-ธ.ค.60
ก.พ.-มิ.ย.61

ฝายงานบริการวิชาการ
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
สาขาวิชาวิจัยฯ
ต.ค.60-มิ.ย.61

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
22,100
22,100
22,100
30,000
30,000
15,000
15,000
-

30,000

30,000

-

20,000

10,000

-

สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาชีพครู
ฝายงานบริการวิชาการ

ม.ค.-พ.ค.61

-

30,000

30,000

-

21,000

9,000

-

ม.ค.-มี.ค.61
ต.ค.60-พ.ค.61
มี.ค.61
ต.ค.60-ก.ค.61

-

30,000
30,000
10,000
-

30,000
30,000
10,000
-

22,500
-

30,000
10,000
-

7,500
-

-

กลุมวิชาชีพครู

ก.พ.61

5,000

150,000

155,000

5,000

150,000

-

-

-

150,000

150,000

-

150,000

-

-

5,000

-

5,000

5,000

-

-

-

311,700
35.69

561,600
64.31

873,300
100.00

130,100
14.90

517,700
59.28

215,000
24.62

10,500
1.20

ฝายงานบริการวิชาการ ธ.ค.60-มี.ค.61
สาขาวิชาภาษาไทย

ต.ค.-ธ.ค.60
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
กลยุทธ

ที่

1. สนับสนุนการสรางคานิยมรวมกัน
อยางสรางสรรคและสงเสริมการเปน
สมาชิกที่ดีขององคการ ผานการมีสว น
รวมในการทํากิจกรรมของคณะ
2. สงเสริมใหบุคลากรคํานึงถึงประโยชน
ของนักศึกษาในฐานะผูรับบริการเปน
สําคัญสูงสุด ซึ่งบุคลากรทุกคนในคณะ
ตองใหความสําคัญกับกิจกรรมหรือการ
ใหบริการอันจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษาเปนสําคัญ
3. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกาวไปสู
คณะชั้นนําแหงการเรียนรู ผานการทํา
กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูในคณะ
4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสาย
สนับสนุนจัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน
เพื่อใชเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดความเปนเลิศ
5. สงเสริมและพัฒนาความรัก
ความสามัคคี และความยึดมั่นผูกพัน
ในองคการ โดยมุงเนนการใหเกียรติ
ใหโอกาส ความเสมอภาค และอํานาจ
ในการตัดสินใจ
6. ผลักดันใหมีระบบสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมและระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

1

โครงการสงเสริมความผูกพันและการเปนสมาชิก
ที่ดีขององคกร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

กิจกรรมกีฬาบุคลากร (สกอ.)
กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร
กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการสงเสริมการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล คณะครุศาสตร

2

โครงการ/กิจกรรม

2.1 กิจกรรมการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
2.2 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2.3 กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
2.4 กิจกรรมฝกอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน
2.5 กิจกรรมการประชุมบุคลากรภายในคณะครุศาสตร
2.6 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
2.7 กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานคณบดี
รวมงบประมาณในประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
รอยละการใชจา ย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
ฝายงานบุคลากร
สํานักงานคณบดี

ม.ค.-มี.ค.61
ม.ค.-มี.ค.61
ธ.ค.60
พ.ค.-มิ.ย.61
เม.ย.61
ต.ค.60

แหลงงบประมาณ (บาท)
แผนการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนดิน
รายได
รวม
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
30,000
302,000
332,000 230,000 72,000 30,000
15,000
15,000
-

20,000
52,000
80,000
150,000

20,000
52,000
80,000
15,000
15,000
150,000

80,000
150,000

20,000
52,000
-

15,000
15,000

-

-

638,000

638,000

270,750

105,750

125,750

135,750

ฝายงานแผนฯ

ต.ค.-ธ.ค.60

-

15,000

15,000

15,000

-

-

-

ฝายงานการเงินฯ

มิ.ย.61

-

10,000

10,000

-

-

10,000

-

ฝายงานแผนฯ

มิ.ย.-ก.ค.61

-

10,000

10,000

-

-

10,000

-

ฝายงานบุคลากร

ต.ค.-ธ.ค.60

-

150,000

150,000

150,000

-

-

-

สํานักงานคณบดี
สํานักงานคณบดี

ต.ค.60-ก.ค.61
ต.ค.60-ก.ค.61

-

84,000
339,000

84,000
339,000

21,000
84,750

21,000
84,750

21,000
84,750

21,000
84,750

ฝายประกันฯ

ก.ค.61

-

30,000

30,000

-

-

-

30,000

3.09

30,000
96.91

940,000
100.00

970,000
51.62

500,750
18.32

177,750
16.06

135,750
13.99

34

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

35

ภาคผนวก
- สรุปโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 – 2563)
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
- แผนการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
- แบบฟอรมบันทึกอนุมัติโครงการ และการเขียนโครงการ ประจํางบประมาณ พ.ศ.2561
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สรุปโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
: กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ชื่อโครงการ โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ผูรับผิดชอบโครงการ
2.1 ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา เลขะวัฒนะ
2.2 นางสาวพิมพธิดา อารีรักษ

รองคณบดีฝายบริหารและแผน
เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน

3. ความสอดคลองของโครงการกับแผนยุทธศาสตรของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 ความสอดคลองของโครงการกับแผนยุทธศาสตร
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
 ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
 ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
3.2 ความสอดคลองของโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 ระดับหลักสูตร
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
 ระดับคณะ
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ.)
ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 1) การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
4. หลักการและเหตุผล
คณะครุ ศาสตร เป น หน ว ยงานหนึ่ งของมหาวิ ทยาลั ย นครพนม โดยเกิด จากนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีการจัดตั้งคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 และเริ่ มดํ าเนิ น งานในนามคณะครุศาสตร ตั้งแตวั น ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกรอบการ
บริหารงานของคณะ ครุศาสตร กําหนดใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.25602563) ที่พิจารณาจัดทําแผนขึ้นตามความคาดหวังของบุคลากรในหนวยงาน และสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ยังนําแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ
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พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะห
และใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
เพื่อใหคณะมีแผนยุทธศาสตร แผนเงินรายได และแผนปฏิบัติราชการ ที่จะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การพัฒ นา บู ร ณาการและผลั กดั น การดํ าเนิ น ภารกิจ ต างๆ ของคณะให เ ป นไปตามเป าหมายที่กําหนด
จึงมีความจําเปนที่จะดําเนินการจัดโครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 : กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะ และ
นําแผนไปบริหารจัดการคณะใหบรรลุ ตามเปาหมายที่ตั้งไวตอไป
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563) และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัยนครพนม
5.2 เพื่อวิ เ คราะห แหล งที่มาของงบประมาณ และจั ด ทําแผนเงิน รายได ของคณะ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561
6. เปาหมาย
เปาหมาย/กิจกรรมหลัก

ดานผลผลิต
(output)
กิจกรรมหลัก
คณะมีแผนยุทธศาสตร
จัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560- 4 ป (พ.ศ.2560-2563)
2563) และแผนปฏิบัตริ าชการ ประจําป และแผนปฏิบัตริ าชการ
งบประมาณ 2561
ประจําปงบประมาณ
เปาหมายเชิงปริมาณ
2561 ที่สอดคลองกับ
- คณะกรรมการเขารวมประชุมและมี
ยุทธศาสตร และ
สวนรวมในการจัดทําแผนฯ รอยละ 80
เปาประสงคของแผน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
1. คณะมีแผนยุทธศาสตร 4 ป
และนํามาเปนแนวทาง
(พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบตั ิ
ในการบริหารจัดการ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2561
คณะ
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
และเปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัย
นครพนม จากการมีสวนรวมของบุคลากร
ในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
2. คณะมีแผนเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการ
วิเคราะหแหลงที่มาของเงินรายได

ดัชนีชี้วัด (KPI)
ดานผลลัพธ
ดานเวลา
(outcome)
คณะมีการ
11-14,
ดําเนินงานบรรลุ
17-19
เปาหมายตามแผน ก.ค.2560
ที่ตั้งไว และเปนไป
ตามพันธกิจของ
คณะทุกประการ
สงผลใหคณะมี
ชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของสังคม

ดาน
คาใชจาย
10,000 บาท
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7. พื้นที่ดําเนินการ
7.1 หองประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
7.2 หองประชุม ชั้น 1 อาคารจตุรวิทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
8. วิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอน/กิจกรรม

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. บันทึกขอความขอ
อนุมัติจัดทําโครงการ
2. แตงตั้งคําสั่ง
คณะทํางาน
3. ดําเนินโครงการ
4. จัดทําแผน
ยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัตริ าชการ
5. เผยแพรแผนที่
จัดทําแกบุคลากรที่
เกี่ยวของในคณะ
เพื่อดําเนินการตาม
แผน

9. งบประมาณในโครงการ
9.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  งบแผนดิน  งบบํารุงการศึกษา  งบ ป.โท
 งบหอพักนักศึกษา  งบอื่นๆ..........................................
9.2 แผนงาน  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
 พื้นฐานดานการแกไขปญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา
และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน
9.3 ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ผลงานการใหบริการวิชาการ
 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9.4 หมวดงบ  บุคลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  อุดหนุน  รายจายอื่น
รหัสงบประมาณ 3.1.14 โครงการทบทวนแผนคณะครุศาสตรฯ
งบประมาณ 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-)
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10. รายละเอียดงบประมาณในโครงการ
รายการ
คาใชสอย
1. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (11 ก.ค. 60)
2. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (17 ก.ค. 60)
3. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (18 ก.ค. 60)
4. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง (19 ก.ค. 60)
5. คาวัสดุในโครงการ (กระดาษปรูฟ,
เครื่องอัดเสียงสําหรับการประชุม, กระดาษ A4)
**ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ
รวม
11. การประเมินผลโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หนวย
เชิงปริมาณ
คณะกรรมการจัดทําแผนตามคําสั่ง รอยละ
แตงตั้งมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ
เชิงคุณภาพ
1. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม คาเฉลี่ย
โครงการ
2. ผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป
เลม
(พ.ศ.2560-2563) แผนปฏิบัติราชการ
และแผนเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผน
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

จํานวนเงิน หมายเหตุ

25 บ. * 40 คน * 1 มื้อ
25 บ. * 40 คน * 1 มื้อ
25 บ. * 20 คน * 1 มื้อ
25 บ. * 20 คน * 1 มื้อ

1,000 บาท
1,000 บาท
500 บาท
500 บาท
7,000 บาท
10,000 บาท

ผลประเมิน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช

100

สํารวจรายชื่อ
ใบลงทะเบียน
ผูเขารวมจัดทําแผน

4.23

โปรแกรม
แบบสอบถาม
คอมพิวเตอร
ความพึงพอใจ
นับจํานวนเลมแผน เลมแผนฯ

30

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. คณะมีแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะ และมีเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคณะใหเกิดประสิทธิภาพ เปนที่ยอมรับตอสังคม
2. คณะมีแผนเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เกิดจากการวิเคราะหแหลงที่มาของ
เงินรายได และนํามาจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคณะใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่ตั้งไว
13. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
() บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ
( ) ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ…………………………………………
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

40
12. รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

41
13. ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการจากแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 จํานวนผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ
เพศ

จํานวน
4
18
19
45

1. ผูบริหาร
2. บุคลากรสายวิชาการ
3. บุคลากรสายสนับสนุน
รวม
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ
รายการ/ประเด็นประเมินความสําเร็จและความพึงพอใจ
1. ดานการใหบริการของบุคลากรในโครงการ
1.1 ใหบริการดวยความสุภาพเปนมิตร
1.2 ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ
2.1 มีกระบวนการและขึ้นตอนเปนระบบ ชัดเจน
2.2 ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสม
2.3 กิจกรรมของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 สถานที/่ พื้นที่และบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม
3.2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4. ดานผลจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค
4.1 สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะไดสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรสถาบัน
4.2 แผนปฏิบัตริ าชการ ปงบประมาณ 2561 มีความสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของคณะ
4.3 คณะมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัตไิ ดจริง
รวม

4.33
4.35
4.30
4.23
4.23
4.20
4.25
4.13
4.23
4.03
4.24
4.20

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
การแปลผล
.49
มาก
.48
มาก
.52
มาก
.44
มาก
.48
มาก
.41
มาก
.54
มาก
.40
มาก
.53
มาก
.42
มาก
.41
มาก
.41
มาก

4.28

.45

มาก

4.25
4.23

.44
.40

มาก
มาก



ลําดับ
1
3

4
2

แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอย/วัสดุ

2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
1 กิจกรรมสนับสนุนทุนการทําวิจัยและผลงานทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
4 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธพี่นอง สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
6 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1 กิจกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ
2 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 กิจกรรมสงเสริมความเปนครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4 กิจกรรมสัมพันธพี่นองสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
1 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูคอมพิวเตอรสัมพันธ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาคอมพิวเตอร
3 กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาชั้นปที่ 5
3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
1 กิจกรรมพัฒนาการเขียน มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 มคอ. 7
2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา
3 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
1 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองเอกไทย

8,383,830.00
8,383,830.00
-

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

งบรายจาย
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

-

11,375,838.18
11,281,038.18
98,800.00
30,000.00
25,000.00
18,800.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
92,600.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
37,600.00
86,600.00
66,600.00
15,000.00
5,000.00
89,600.00
10,000.00
66,600.00
13,000.00
65,200.00
5,000.00

รวม

คาสาธารณูปโภค

270,000.00
270,000.00

357,000.00
357,000.00
357,000.00
-

515,000.00
-

357,000.00
357,000.00
357,000.00
20,544,668.18
19,934,868.18
98,800.00
30,000.00
25,000.00
18,800.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
92,600.00
15,000.00
20,000.00
20,000.00
37,600.00
86,600.00
66,600.00
15,000.00
5,000.00
89,600.00
10,000.00
66,600.00
13,000.00
65,200.00
5,000.00

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอย/วัสดุ

2
3
4
5
3.1.6
1
2
3
3.1.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

กิจกรรมเตรียมความพรอมทักษะทางวิชาการสําหรับนักศึกษาใหม สาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่อาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
กิจกรรมอนุรักษผาพื้นเมืองจังหวัดนครพนม
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
โครงการบริหารจัดการและการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรคณะครุศาสตร
กิจกรรมรายจายประจํา (เงินเดือน/คาตอบแทนประจําตําแหนง)
กิจกรรมรายจายประจํา (คาตอบแทนการเดินทางไปราชการ)
กิจกรรมรายจายประจํา (คาสาธารณูปโภค)
กิจกรรมรายจายประจํา (คาซอมบํารุงครุภัณฑ)
กิจกรรมรายจายประจํา (ซอมบํารุงยานพาหนะ/ตอประกันฯ)
กิจกรรมรายจายประจํา (คาน้ํามันเชื้อเพลิง)
กิจกรรมรายจายประจํา (คาสอนเกินภาระ/ตางคณะ)
กิจกรรมรายจายประจํา (สนับสนุนวัสดุวิชาชีพครู)
กิจกรรมรายจายประจํา (คาตอบแทนเสาร-อาทิตย)
กิจกรรมรายจายประจํา (วัสดุสํานักงาน)
กิจกรรมรายจายประจํา (งานซอมบํารุงอาคารสถานที่ฯ)
โครงการสงเสริมความเปนครูและฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางมาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรมสงเสริมการจัดทําวารสารวิชาการ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
กิจกรรมการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
กิจกรรมการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
กิจกรรมสนับสนุนการผลิตหนังสือ/ตํารา
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

8,383,830.00
8,383,830.00
-

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

4,700.00
30,000.00
22,500.00
3,000.00
55,000.00
5,000.00
10,000.00
40,000.00
10,793,238.18
643,200.00
1,293,728.18
200,000.00
320,000.00
350,000.00
2,000,000.00
303,510.00
500,000.00
500,000.00
200,000.00
999,800.00
500,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
80,000.00
20,000.00

งบรายจาย
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

คาสาธารณูปโภค

270,000.00
270,000.00
-

-

-

4,700.00
30,000.00
22,500.00
3,000.00
55,000.00
5,000.00
10,000.00
40,000.00
19,447,068.18
9,027,030.00
1,293,728.18
270,000.00
200,000.00
320,000.00
350,000.00
2,000,000.00
303,510.00
500,000.00
500,000.00
200,000.00
999,800.00
500,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
80,000.00
20,000.00

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอย/วัสดุ

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานคณบดี
กิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
กิจกรรมการจัดการองคความรู (FLC) คณะครุศาสตร
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
กิจกรรมสงเสริมรักษาความเปนไทย
กิจกรรมไหวครู
กิจกรรมเปดโลกกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาบุคลากร (สกอ.)
กิจกรรมกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย
กิจกรรมสานสัมพันธบุคลากรคณะครุศาสตร
กิจกรรมฝกอบรมการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสายสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะครุศาสตร
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
กิจกรรมสงเสริมความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายในและภายนอก
กิจกรรมการประชุมบุคลากรภายในคณะครุศาสตร
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
กิจกรรมการจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมการอบรมระบบบริการการศึกษาและระบบสืบคนสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2561
กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหมคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2561
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

-

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

120,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
10,000.00
56,000.00
15,000.00
20,000.00
52,000.00
80,000.00
150,000.00
800,000.00
180,000.00
42,000.00
84,000.00
339,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
150,000.00

งบรายจาย
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

คาสาธารณูปโภค

-

-

-

120,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
30,000.00
10,000.00
56,000.00
15,000.00
20,000.00
52,000.00
80,000.00
150,000.00
800,000.00
180,000.00
42,000.00
84,000.00
339,000.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
150,000.00

แผนการจัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอย/วัสดุ

42 กิจกรรม EDU NPU ชวนเพื่อนปนวันอาทิตย
43 กิจกรรมการพัฒนาผลงานวิชาการ วิจัย/ตําราหรือเอกสารคําสอน คณาจารยกลุมวิชาชีพครู
44 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพคณาจารยกลุมวิชาชีพครู
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
1 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นอง แสดงมุทิตาจิตตอบัณฑิตใหม สาขาวิชาวิทยาศาสตร
2 กิจกรรมเตรียมความพรอมนองใหมสูสาขาวิชาวิทยาศาสตร
3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางการบริหารหลักสูตรอาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตร
3.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1 กิจกรรมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
2 กิจกรรมสืบสานตํานานพระธาตุพนม
3 กิจกรรมวันลอยกระทง
4 กิจกรรมวันเขาพรรษา
3.4 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
3.4.1 กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3.4.2 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1 กิจกรรม One Teacher One Product (OTOP)
2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนมและใกลเคียง
3 กิจกรรมการสรางเครือขายแมสอนลูกเพื่อเตรียมพรอมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย
4 กิจกรรมคายฐานการเรียนรูครูวิทยาศาสตร
5 กิจกรรมคายภาษาไทย
6 กิจกรรมบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตฯ
7 กิจกรรม EDU NPU สัญจร
8 กิจกรรมโครงการตามรอยพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3.4.3 โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได
รวมงบประมาณ

8,383,830.00

ฟอรมแผนเงินรายได 04-1

10,000.00
70,000.00
100,000.00
94,800.00
94,800.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00
34,800.00
11,375,838.18

งบรายจาย
งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

คาสาธารณูปโภค

-

270,000.00

357,000.00

125,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
15,000.00
390,000.00
150,000.00
240,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
515,000.00

10,000.00
70,000.00
100,000.00
94,800.00
94,800.00
15,000.00
15,000.00
30,000.00
34,800.00
125,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
15,000.00
390,000.00
150,000.00
240,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
20,901,668.18

ฟอร์มแผนเงินรายได ้

แผนการจัดสรรงบประมาณรายไดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ป.โท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

04-2

มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
กิจกรรมบริหารจัดการภายในคณะ
3.1.1
3.1.2
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1 คาสอน/คาสอบ/คาตอบแทน/คากิจกรรมและการดําเนินงานในสาขาวิชา
2 กิจกรรมการปฐมนิเทศและกิจกรรมไหวครู ฯ (6,700)
3 กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ป พ.ศ.2560 ฯ (33,000)
4 กิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย รุนที่ 9 (10,000)
5 กิจกรรมบริหารสัมพันธ (33,000 บาท)
6 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยฯ (17,300 บาท)
3.1.3
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
1 คาสอน/คาสอบ/คาตอบแทน/คากิจกรรมและการดําเนินงานในสาขาวิชา
2 กิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงาน นิเทศติดตามฯ (6,000)
3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยสาขาวิชาหลักสูตรฯ (14,000)
3.1.4
สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
1 คาสอน/คาสอบ/คาตอบแทน/คากิจกรรมและการดําเนินงานในสาขาวิชา
2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยฯ (20,000 บาท)
3 กิจกรรมประชุม สัมมนาวิชาการ การวัดผล ประเมินผล (20,000 บาท)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.4 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
รวมงบประมาณ

งบรายจาย
งบลงทุน

งบสาธารณูปโภค

คาครุภัณฑ

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

6,382,373.10
6,382,373.10
638,237.31
3,656,999.88

-

-

-

-

-

6,382,373.10
6,382,373.10
638,237.31
3,656,999.88

-

350,975.97

-

-

-

-

-

350,975.97

-

1,736,159.94

-

-

-

-

-

1,736,159.94

-

6,382,373.10

-

-

-

-

-

6,382,373.10

ฟอร์มแผนเงินรายได ้

04-3

แผนการจัดสรรงบประมาณรายไดหอพักนักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1 กิจกรรมรายจายประจํา (คาตอบแทน ส-อา/ซอมบํารุง/วัสดุ)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.4 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
รวมงบประมาณ

-

งบรายจาย
งบลงทุน

182,400.00
182,400.00
182,400.00
182,400.00

งบสาธารณูปโภค

-

คาครุภัณฑ

-

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

182,400.00
182,400.00
182,400.00
182,400.00

ฟอร์มแผนเงินคงคลัง 61

แผนการจัดสรรงบประมาณคงคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบบุคลากร

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1(1) กิจกรรมรายจายประจํา (เงินเดือนบุคลากร)
3.1.1(2) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนประกอบอาคารฯ (ครุภัณฑ)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.4 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
รวมงบประมาณ

9,824,430.00
9,824,430.00
9,824,430.00
9,824,430.00

งบรายจาย
งบลงทุน

งบดําเนินงาน
-

งบสาธารณูปโภค

-

คาครุภัณฑ

8,045,960.00
8,045,960.00
8,045,960.00
8,045,960.00

งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น

รวม

สิ่งกอสราง

-

-

-

17,870,390.00
17,870,390.00
9,824,430.00
8,045,960.00
17,870,390.00

แผนการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
จําแนกตามแผนงาน/ ผลผลิต/ โครงการและหมวดรายจาย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
งบประมาณแผนดิน ทั้งหมด
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (รวมงบครุภัณฑที่ไดรับจัดสรรดวย)
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3.4 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
งบประมาณทั้งหมด (รวมครุภัณฑ)
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
2. แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.1 ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
3. แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3.1 3ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
3.1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2 กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3 กิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมผานนิทานหุนในโรงเรียนระดับปฐมวัย
4 กิจกรรมปฐมวัยสัมพันธ ครั้งที่ 22
3.1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1 กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ
2 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
5 กิจกรรมบริหารจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
1 กิจกรรมศึกษานอกหองเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร
2 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในการพัฒนานักศึกษาครูคอมพิวเตอร ในศตวรรษที่ 21
3 กิจกรรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร
4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอร
5 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาคอมพิวเตอร
6 กิจกรรม Com care
3.1.4 สาขาวิชาสังคมศึกษา
1 กิจกรรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
3 กิจกรรมสานสัมพันธพี่นองสังคมศึกษา
4 กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพโรงเรียน
3.1.5 สาขาวิชาภาษาไทย
1 กิจกรรมตามรอยวรรณคดีสูมิติการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สาขาวิชาภาษาไทย
3 กิจกรรมพัฒนาการวิจัยการสอนภาษาไทยสําหรับอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอาจารยสาขาวิชาภาษาไทย
5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและนักศึกษาเวียดนาม
3.1.6 กิจกรรมรายจายประจําคณะครุศาสตร
1 กิจกรรมรายจายประจํา (คาซอมบํารุงครุภัณฑ)
2 กิจกรรมรายจายประจํา (คาสาธารณูปโภค ภายในคณะ)

ฟอร์มแผนเงินรายได ้

04-1

5,262,100.00 บาท
1,167,200.00
3,882,800.00
70,000.00
142,100.00
10,090,100
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(100%)
5,262,100.00
1,167,200
148,200
90,000
15,000
15,000
28,200
138,900
30,000
45,000
40,000
10,000
13,900
129,900
30,000
20,000
12,000
42,900
10,000
15,000
134,400
15,000
89,400
20,000
10,000
97,800
40,800
15,000
14,000
23,000
5,000
418,000
300,000
82,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หมายเหตุ

หมวดงบอุดหนุน

หมวดงบดําเนินงาน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
3 กิจกรรมรายจายประจํา (คากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พนง.ราชการ)
3.1.7 โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตรคณะ
1 กิจกรรมครุศาสตรสัมพันธอีสานเหนือ
3.2 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
1 กิจกรรมการศึกษานอกหองเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
2 กิจกรรมการศึกษาดูงานสถานปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
3 กิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21
4 กิจกรรมการบริหารจัดการสาขาวิชาวิทยาศาสตร
3.2.2 กิจกรรมรายจายประจําคณะครุศาสตร
1 กิจกรรมรายจายประจํา (วัสดุฝายงาน)
2 กิจกรรมรายจายประจํา (คาสาธารณูปโภค ภายในคณะ)
3 กิจกรรมรายจายประจํา (ซอมบํารุงลิฟต)
4 กิจกรรมรายจายประจํา (คาเชาเครื่องถายเอกสาร)
5 กิจกรรมรายจายประจํา (สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร)
6 กิจกรรมรายจายประจํา (ไปราชการบุคลากร/ผูบริหาร)
3.2.3 โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตรคณะ
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาครู (เวทีคนกลา)
2 กิจกรรมประชุมผูปกครอง
3 กิจกรรมศึกษาดูงานสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561
4 กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพบุคลากร
5 กิจกรรมประเพณีสงกรานตสืบสานวัฒนธรรมไทย
6 กิจกรรมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอีสานผานสื่อพนบานหมอลํา
7 กิจกรรมเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูคอมพิวเตอรสัมพันธ และศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (สนับสนุนสาขาคอมฯ)
8 กิจกรรมสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตคณะครุศาสตร
9 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
10 กิจกรรมซอมพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร ปการศึกษา 2559
3.3 ผลผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1 กิจกรรมวันออกพรรษา
2 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฏศิลป
3.4 ผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
3.4.1 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
1 กิจกรรมบริการวิชาการหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
2 กิจกรรมบริการวิชาการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 กิจกรรมคายอาสาพัฒนาหองคอมพิวเตอรและสื่อการเรียนการสอน
4 กิจกรรมบริการวิชาการสังคมศึกษาเพื่อชุมชน
5 กิจกรรมบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
รวมงบประมาณ
**กิจกรรมจัดหาครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
หมายเหตุ
(100%)ฟอร์มแผนเงินรายได ้ 04-1
36,000
100,000
100,000
3,882,800
หมวดงบดําเนินงาน
142,200
50,000
45,000
40,000
7,200
3,129,200
289,800
1,218,000
40,000
250,000
400,000
931,400
611,400
20,000
5,000
30,000
15,000
15,000
50,000
36,400
10,000
230,000
200,000
70,000
หมวดงบรายจายอื่น
10,000
60,000
142,100
หมวดงบรายจายอื่น
142,100
30,000
30,000
30,000
30,000
22,100
5,262,100
4,828,000

งบลงทุน (ครุภัณฑ)

แบบฟอรมเสนอโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ชื่อโครงการหลัก : ………………………………………………………………………………………
กิจกรรม
: ………………………………………………………………………………………

ตรวจสอบจาก
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2. ผูรับผิดชอบโครงการ ...........................................................................................................................................
3. ความสอดคลองของโครงการกับแผนกลยุทธของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา
3.1 ความสอดคลองของโครงการกับแผนกลยุทธคณะ
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ดี
 ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ
และการมีสวนรวมตอสังคม
 ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี
3.2 ความสอดคลองของโครงการกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 ระดับหลักสูตร
องคประกอบที.่ ...............................................................................................
ตัวบงชี้ท.ี่ ........................................................................................................
 ระดับคณะ
องคประกอบที.่ ...............................................................................................
ตัวบงชี้ท.ี่ ........................................................................................................

ตรวจสอบความ
สอดคลองไดจาก
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ตรวจสอบจากเลมคูมือ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

4. หลักการและเหตุผล
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. วัตถุประสงคของโครงการ
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................

6. เปาหมาย
กิจกรรมหลัก/กลุม เปาหมาย

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

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

ดานคาใชจาย
...................
บาท

7. พื้นที่ดําเนินการ
...............................................................................................................................................................................
8. วิธดี ําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.60 มี.ค.61 เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61

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

9. ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบแผนดิน  งบบํารุงการศึกษา  งบ ป.โท  งบหอพักนักศึกษา
 งบอื่นๆ ..................................................................................................
9.1 แผนงาน  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
9.2 ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผลงานการใหบริการวิชาการ
 ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
9.3 หมวดงบ  บุคลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  อุดหนุน  รายจายอื่น
งบประมาณ .............................. บาท (-..................ตัวอักษร.........................-)

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

รายละเอียด

จํานวนเงิน (บาท)

…………………………..

…………………….

…………………………..

…………………….

…………………………..

…………………….

หมายเหตุ

หนวย

คาเปาหมาย

วิธีการประเมิน

..........

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

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

..........

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

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

12. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. .............................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................................ผูเสนอโครงการ
(...................................................)
..............................ตําแหนง)................................
ลงชื่อ.............................................................ผูเห็นชอบโครงการ
(...................................................)
..............................(ตําแหนง)................................
ลงชื่อ...............................................................ผูอนุมัติโครงการ
(.............................................................)
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายงาน/สาขาวิชา................................................ โทรศัพท 042 587181 โทรสาร 042 587182
ที่ ศธ 0589.18(……..)/...............
วันที่ .......................................................................
เรื่อง ขออนุมัติจัดทําโครงการ
เรียน คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ดวย........(ชื่อสาขาวิชา/ฝายงาน).....จะดําเนินโครงการ...(คัดลอกมาจากแบบเสนอโครงการฉบับเต็ม)...
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
กําหนดการดําเนินโครงการวันที่ ................................................................................................................................
ณ .................................(ใสสถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม)...................................................................................
ในการนี้ ................(ชื่อสาขาวิชา/ฝายงาน).......................... จึงขออนุมัติจัดทําโครงการโดยเบิกจาก
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดงบประมาณดังนี้
1. งบประมาณ  งบแผนดิน  งบบํารุงการศึกษา  งบ ป.โท  งบหอพักนักศึกษา
 งบอื่นๆ...........................................................................................................
2. แผนงาน  พื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ
 พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
3. ผลผลิต  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
 ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ผลงานการใหบริการวิชาการ  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
4. หมวดงบ  บุคลากร  ดําเนินงาน  ลงทุน  อุดหนุน  รายจายอื่น
5. รหัสงบประมาณ ........(สามารถตรวจสอบไดจากภาคผนวกแผนปฏิบัติราชการ)............................
6. จํานวนเงิน ........................................ บาท (..................................................................................)
รายละเอียดดังโครงการที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตรวจสอบความถูกตองของโครงการกอนเสนอผูบริหารอนุมัติ
................
งานแผนฯ
………......

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

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

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

