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คํานํา 
 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย ไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร (พ.ศ.2560-2563) ขึ้น              
เพื่อใชเปนแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนด โดยเกิดจากการรวมมือ
กันของบุคลากรในคณะ รวมกันวิเคราะหสภาพการณทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอการดําเนินงานของ
คณะ และกําหนดยุทธศาสตรของคณะที่สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับสถาบัน ซึ่งไดพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ                
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะห          
และใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน  
 คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานที่รวมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร จนแลวเสร็จ           
โดยแผนยุทธศาสตรที่เกิดจากความรวมมือรวมใจกันของบุคลากรในคณะฉบับนี้ จะเปนแนวทางสําคัญ        
ในการกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน เพื่อเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคณะครุศาสตร ใหบรรลุตาม
วิสัยทัศนของคณะที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพในระดับ อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ            
ตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ” 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
กรกฎาคม 2559 
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บทสรุปผูบริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2563) จัดทําขึ้นมาเพื่อเปน
กรอบในการบริหารงานของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการวิเคราะหสภาพการณทั้งปจจัย
ภายในและภายนอก นํามาสูการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะใหเปนไปตามวิสัยทัศน
ที่ตั้งไววา “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ในระดับ         
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ           
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ” ภายในแผนยุทธศาสตร ประกอบไปดวย         
5 ยุทธศาสตร 23 เปาประสงค 27 กลยุทธ 21 ตัวชี้วัด 27 โครงการหลัก ยุทธศาสตรที่คณะรวมกันกําหนด
เปนทิศทางในการดําเนินงาน มีดังนี้ 
  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  1.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบการผลิตครูตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ 
  1.2  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความตองการของประเทศและนานาชาติ 
  1.3  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและความตองการของประเทศ และมีการ
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ 
  1.4  ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ  
  1.5  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและ
โรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
  2.1  คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดาน
การเรียนการสอนและสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนา
งาน 
  2.2  คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย 
และบทความวิชาการ แกบุคลากรในคณะ 
  2.3  คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ            
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ เปนตน 
  2.4  คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกคณะ 
  2.5  คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปนของคณะ 
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 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่ด ี
  3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนาดานการเรียนการสอน                      
และบูรณาการระบบสารสนเทศใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 
  3.2  คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ ที่มีการสื่อสาร
มากกวา 1 ภาษา 
  3.3  คณะครุศาสตร มฐีานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน 
  3.4  คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
สิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน 
 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ 
  4.1  คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนิสิตทุกชั้นป อันเปน
พื้นท่ีเรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน 
  4.2  คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา            
ในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดนครพนมและใกลเคียง 
  4.3  คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก  
  4.4  คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ด ี
  5.1  คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
  5.2  คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการ
เรียนรู (Faculty Learning Community : FLC) 
  5.3  คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนแบบอยางการ
ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
  5.4  คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับคณะ 
  5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอความ
แตกตางของการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 1 
 

ขอมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร 
 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะที่จัดตั้งขึ้นตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรใหแยกออกจาก
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร เปนสวนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะ        
ครุศาสตร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ.2550            
และขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสภาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตรจึงมีสถานะเปนคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยนครพนมนับแตนั้น 
 
ปรัชญา 
 พัฒนาครู ตื่นรู คูคุณธรรม นอมนําสังคม 
  
วิสัยทศัน 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพในระดับ               
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนผูตื่นรู คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ             
ตรงตามความตองการของสังคม 
 2. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการศึกษา
รวมถึงการถายทอดองคความรูสูสังคม 
 3. ใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน 
 4. ทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 5. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา 
  
เปาประสงค 
 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูตื่นรู  คูคุณธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ                   
และตรงตามความตองการของสังคม 
 2. บุคลากรมีศักยภาพทางดานการผลิตผลงานวิจัย  สามารถสรางองคความรูทางการศึกษาและ
ถายทอดความรูสูสังคมได 
 3. มีการสงเสริมและสรางเครือขายการใหบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
และประชาคมอาเซียน 
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 4. มีการสงเสริม สนับสนุน เผยแพรงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 5. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
  
คานิยมหลักของคณะครุศาสตร 
 Excellence  : ความเปนเลิศ 
 Dignity   : ความสงางาม 
 Unique   :    ความเปนเอกลักษณ 
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บทที่ 2 
 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร และความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
1.  สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
1. บุคลากรมีอายุเฉลี่ยอยูในวัยทํางาน 
2. บุคลากรมีความสามัคคี รักและผูกพันตอองคกร  
    ภายใตวัฒนธรรมองคกรที่สรางสรรครวมกัน  
3. บุคลากรโดยสวนใหญเปนคนในทองถิ่น ทําใหการ 
    ปฏิบัติงานเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและคลองตัว 
4. มีอาจารยประจําหลักสตูรที่มคีุณวุฒิตรงตามเกณฑ  
    มีความเชี่ยวชาญตามศาสตรนั้น ๆ  
5. ผูนํามีประสบการณในการบรหิาร มีวิสัยทัศนทีช่ัดเจน  
    และมีความเปนกัลยาณมิตรใหกับผูใตบัญชาทุกคน  
6. หลักสูตรเปนที่ตองการของสังคม  

1. บุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 
    นอย อาจสงผลตอการปฏิบตัิงานที่ตองอาศัย 
    ความเชี่ยวชาญ หรือความชาํนาญในการปฏบิัติ  
2. บุคลากรมีตําแหนงทางวชิาการนอย  
3. ขาดบุคลากรสายสนบัสนุนประจําสาขาวิชา  
4. บุคลากรมีผลผลิตผลงานทางวิชาการ ตาํรา  
    งานวิจยั นอย  
5. อาจารยที่มีคุณวุฒิระดบัปรญิญาเอกนอย  
6. อาจารยประจําหลักสตูรในบางสาขาวิชา 
    ไมเปนไปตามเกณฑ 
7. งบประมาณแผนดนิทีไ่ดรับการจัดสรรมีจํานวน 
    นอย ไมเพียงพอตอการบริการจัดการหลักสูตร  
    และการดําเนนิการอ่ืน ๆ ของหลักสูตร 
8. งบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัย ตํารา 
    และผลงานทางวิชาการ รวมถึงการเผยแพร 
    ทั้งในระดับชาติและนานาชาติมีไมเพียงพอ  
9. ขาดคอมพิวเตอรประจําหองเรียนเพื่อใชในการ 
   จัดการเรียนการสอน  
10. ขาดการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ  
     ทั้งในสวนของหองเรียนและสํานักงาน  
11. หองเรียนและสิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
     ไมเพียงพอตอการเรียนการสอน  
12. สาขาวิชายังไมมีหองสาํนักงานที่เพียงพอ 
     และเหมาะสม  
13. การสํารวจครุภัณฑเพื่อจัดทําบัญชีครุภัณฑ 
     ยังไมครอบคลุม  
14. ระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการ 
     บริหารยังไมครอบคลุมในการนําไปใชงาน 
     อยางมีประสิทธิภาพ  
15. การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพื่อชวยในการ 
     ประชาสัมพนัธคณะ ยังไมมปีระสิทธิภาพ 
     เทาที่ควร 
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โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. จังหวัดนครพนมตั้งอยูในอนภุาคลุมแมน้ําโขง 
    สงผลใหคณะครุศาสตรไดรับโอกาสในการเลือก 
    เขาศึกษาตอ   
2. หนวยราชการ โรงเรียน อบต. มีงบประมาณจํานวน 
    มาก และมีความตองการในการฝกอบรมหลักสูตร 
    ตาง ๆ ทาํใหคณะมีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรระยะ 
    สั้นเพื่อการบริการวิชาการ  
3. ประชากรในพื้นที่มีคานิยมในการเขาศึกษาตอดาน 
    วิชาชีพครูสูง  
4. จังหวัดนครพนมเปนสงัคมพหุวัฒนธรรมและมีความ 
    เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนภุูมิภาคลุมแมน้ําโขง  
    สงผลตอการสรางเครือขายทางวชิาการและพัฒนา 
    ผลงานทางวชิาการ  
5. องคการปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหโรงเรียน 
    ในสังกัด ใหการสนับสนนุในการรับเปนแหลงฝก 
    ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาแกคณะอยาง 
    ตอเนื่อง  
6. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนขัน้พื้นฐาน 
    ในการศึกษา สรางโอกาสใหคณะสามารถรับนักศึกษา 
    ไดมากขึ้น  
7. จังหวัดนครพนมมีฐานขอมูลชาติพนัธ ภูมิปญญา 
    ทองถิ่นที่หลากหลาย ทําใหเปนแหลงในการสืบคน 
    ขอมูลไดอยางครอบคลุม และสามารถพัฒนาเปนศนูย 
    รวมภูมิปญญาทองถิ่นได  
8. ความทันสมัย และการเขาถึงสารสนเทศที่รวดเร็ว  
    สงผลใหคณะสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศ 
    และเทคโนโลยีดังกลาวในการพัฒนาการจัดการเรียน 
    การสอน  

1. ประชากรในจังหวัดนครพนมสวนใหญประกอบ 
    อาชีพเกษตรกรรม ทําใหมีรายไดไมแนนอน  
    และมีรายไดเฉลี่ยตอหัวต่ํา  
2. ระบบขนสงมวลชนยังไมอํานวยความสะดวก 
    ใหกับนักศึกษาในการเดินทาง  
3. จังหวัดนครพนมเปนเสนทางผานในการคายา 
    เสพติดขามประเทศ ทาํใหนกัศึกษามีความเสี่ยง 
    ในการอยูในวงจรคายาเสพตดิ  
4. การเมืองทองถิ่นมีการแทรกแซง การจัดการ 
    และการบริหารการศึกษา สงผลใหเกิดปญหา 
    ในการบริหารจัดการคณะ  
5. นโยบายการปฏิรูปโครงสรางองคกรทาง 
    การศึกษาของไทยสงผลใหเกิดผลกระทบกับ 
    บัณฑิตในการแสวงหางาน  
6. นโยบายการเปด-ปดภาคการศึกษา ทปอ. สงผล 
    ใหเกิดปญหากับการจัดการเรียนการสอน 
    และการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลืองของคณะ  
7. ความกาวหนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศสงผล 
    ทําใหคณะและนักศึกษา ซึ่งมีงบประมาณจาํกัด  
    ไมสามารถกาวทันกบัการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
    ได  
8. กระแสสังคมที่กระตุนใหคนในสังคมเสพติด 
    การติดตามขอมูลในสังคมออนไลน สงผลตอ 
    บุคลากรและนักศึกษาขาดการมีวิจารณญาณ 
    ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวอยาง 
    ถูกตอง  

 

 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 

2. ตารางวิเคราะหความสอดคลองแผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตรกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

แผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลยันครพนม แผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร การวิเคราะหความสอดคลอง 
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห 

ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
1. ผูเรียนพัฒนาตน ตื่นรู            
สูสัมมาชีพ  

1.1 มีหลักสูตรตอเนื่องที่ เชื่อมโยง 
อาชีวศึกษากับอุดมศึกษา สามารถ
รองรับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
1.2 หลักสูตรมีมาตรฐาน ตอบสนองตอ
ความตองการกําลังคนในอนุภูมิภาค 
ลุมน้ําโขง 
1.3 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครพนม 
เป นผู มี คว ามรู คู คุณธ รรม  และมี
คุณลักษณะโดดเดนในทักษะดานตางๆ 
ไดแก การพัฒนาคน เปนผูตื่นรู และ
รับใชสังคม 
1.4 มีกระบวนการเรียนรูและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่มุงเสริมสรางทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 
1.5 บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในทักษะ
อ า ชี พ  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป น
ผูประกอบการ 
 

1. การพัฒนาหลกัสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

1.1  หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตาม
แนวทางการผลิตครูที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบการ
ผลิตครูตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ 
1.2  หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนอง
ความตองการของประเทศและนานาชาติ 
1.3  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐาน
หลักสตูรและความตองการของประเทศ และมี
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอยอดจาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ 
1.4  ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ  
1.5  การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรใน
คณะครุศาสตรเนนการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง โดยคณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่
เลี้ยง(Coaching and Mentoring) ที่รวม
เ รี ยนรู กั บผู เ รี ยนและ โรง เ รี ยนร วมผลิ ต 
(Training School) เพื่อสรางตนแบบชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
 
 
 
 
 
 
 

  - เป าประสงคที่  1 .1 ,  1 .2             
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
เป าประสงคที่  1 . 1 ,  1 .2 ,  1 .3      
ของคณะ 
- เ ป า ป ร ะ ส ง ค ที่  1 . 4  ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เปาประสงคที่ 1.4, 1.5 ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการพัฒนา
นวัตกรรมหลักสูตรและการสอนให
เปนไปตามแนวทางการผลิตครูและ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ                
ซึ่ ง เปนไปตามเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตรมหาวทิยาลยันครพนม แผนยุทธศาสตรคณะครุศาสตร การวิเคราะหความสอดคลอง 
เหตุผลสนับสนุนการวิเคราะห 

ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
2. บุคลากรมืออาชพี เปยม
ศักยภาพ 

2.1 คณาจารยมีคุณวุฒิตําแหนงทาง
วิชาการ และมีศักยภาพในการสอน 
การวิ จั ย  และบริก ารวิ ช าการที่ มี
คุณภาพ 
2.2 บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะ
ก า ร ทํ า ง า น ใ น ร ะ ดั บ สู ง  แ ล ะ มี
ความกาวหนาในสายงาน 
2.3 มหาวิทยาลัยมีกองทุนพัฒนา
บุคลากร ที่สามารถสนับสนุนการศึกษา
ตอและการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ในมิติตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 มหาวิทยาลัยมีศูนยพัฒนาศาสตร
และศิลปทางการสอนที่ เปนหนวย
พัฒนาคณาจารยใหมีคุณภาพดานการ
สอนอยางตอเนื่อง 
2 .5  คณาจารยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความรัก ความผูกพันกับ
องคกร และมีวัฒนธรรมคุณภาพของ
ความเปนสถาบันอุดมศึกษา 

2. การสรางความเขมแข็งทาง
วิชาการ 

2.1  คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุน
การทําวิจัยใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอนและสรางองคความรู 
และงบประมาณสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
ในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
2.2  คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิต
เอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความ
วิจัย และบทความวิชาการ แกบุคลากรในคณะ 
2.3  คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดาน
วิชาการ เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ            
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
ของคณะ เปนตน 
2.4  คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัย
จากหนวยงานภายนอกคณะ 
2.5  คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการ       
ที่เปนของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - เป าประสงคที่  2 .1 ,  2 .3             
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
เป าประสงคที่  2 . 1 ,  2 .2 ,  2 .4             
ของคณะ 
- เ ป า ป ร ะ ส ง ค ที่  2 . 4  ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เปาประสงคที่ 2.3, 2.5 ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการ โดยให
ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ดานวิชาการแกบุคลากร สงเสริม 
สนับสนุนทุนจัดทําวิจัย ผลิตหนังสือ
ตํารา อีกทั้งมีกิจกรรมทางวิชาการที่
จะชวยสงเสริมการพัฒนาตนเอง
ของบุ คลากรในมิติ ต า งๆ  ตาม
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
3. อาณาวิทยาเขตพรักพรอม 3.1 มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน อาคาร 

สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
บรรยากาศตามผังแมบทที่ออกแบบไว
อย า ง เหมาะสม  สวยงาม  และมี
ประสิทธิภาพ 
3 .2  สํ านั ก วิ ท ยบริ ก า ร ได รั บ กา ร
ปรับปรุงทั้งอาคาร สถานที่ และระบบ
ตางๆ ที่สามารถเชื่อมโยงเขตพื้นที่
ตางๆ และใหบริการอยางมีคุณภาพ 
3.3 โครงสรางและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม
การใหบริการและมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถรองรับการขยายตัวของ ม.นพ.
ในอนาคต 
3.4 บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพ
ชี วิ ต ในมหาวิทยาลัยที่ ดี  มีหอพั ก  
โรงอาหาร  
3.5 ม.นพ.มีการบริหารจัดการอาคาร
ส ถ า น ที่  แ ล ะ ท รั พ ย า ก รอ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ และจัดการทรัพยสินให
เกิดรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการที่
ด ี

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใช
ใ น ก า ร พั ฒ น า ด า น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น                      
และบูรณาการระบบสารสนเทศใหเขากับการ
ทํางานตาง ๆ ในคณะ 
3.2  คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ 
ตลอดทั้งระบบการประชาสัมพันธ ที่มีการ
สื่อสารมากกวา 1 ภาษา 
3.3  คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปน
ปจจุบัน 
3.4  คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนา
สิ่งแวดลอมของคณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

  - เปาประสงคที่ 3.1, 3.2, 3.3            
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
เปาประสงคที่ 3.1, 3.2 ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อนําขอมูลจาก
ระบบสารสนเทศ มาใชสนับสนุน
ดานการเรียนการสอนของคณะให
เกิดประโยชนสูงสุดตามเปาประสงค
ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
4. หลอมพันธกิจ 
มหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

4.1 มหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญใน
การเปนมหาวิทยาลัยรับ ใชสั งคม          
ทั้งดานการพัฒนาสังคม การจัดการ
ทรัพยากรชุมชน เศรษฐกิจรากฐาน 
การอยูรวมกันอยางสันติสุข และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในมิติตางๆ 
4.2 มหาวิทยาลัยพัฒนาสูมหาวิทยาลัย
ฐานการวิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนการ
วิจัยเพื่อสรางองคความรูของคณาจารย 
และการวิจัย เพื่อพัฒนาองคกรของ
บุคลากรทุกระดับ 
4.3 มหาวิทยาลัยมีกองทุนสนับสนุน
การวิจัยและระบบการสงเสริมการวิจัย
ที่มีประสิทธิภาพ 
4.4 ม.นพ.มีบทบาทโดดเดนในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การอยูรวมกัน
ขอ งชุ มช น  และ ก า ร จั ด ก า รทา ง
วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4.5 มหาวิทยาลัยจัดตั้ งคณะใหมที่
สามารถผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอ
ความตองการกําลังคนในการพัฒนา
ประเทศ และในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแสวงหาความรวมมอืกับ
องคกรที่เกี่ยวของ 

4.1  คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวม
ผลิต เพื่อเปนแหลงเรียนรูของนิสิตทุกชั้นป          
อันเปนพื้นที่เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย 
นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือ   
ดานตางๆ อยางยั่งยืน 
4.2  คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการ
รวมมือกับองคกรและหนวยงานทางการศึกษา            
ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
นครพนมและใกลเคียง 
4.3  คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการ
วิชาการเชิงรุก  
4.4  คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ
องคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาค      
ลุมน้ําโขง 

  - เปาประสงคที่ 4.1, 4.4 ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ
เปาประสงคที่ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4  
ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการแสวงหา
ความรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ 
จากการบริการวิชาการ และการทํา
วิจัย โดยจะมีการจัดทําขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ และจัด
กิจกรรมพัฒนาวิชาการรวมกัน           
ซึ่งเปาประสงคของมหาวิทยาลัย           
ก็มีการระบุถึงการเปนมหาวิทยาลัย
รับใชสังคม และการทํากิจกรรม
รวมกันกับชุมชนเชนกัน 
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ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงคเชงิยุทธศาสตร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
5. องคกรอุดมศึกษา  
มุงธรรมาภิบาล 

5.1 มหาวิทยาลัยมีระบบสื่อสารองคกร
ที่บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา และ
ประ ชาช นสา มา ร ถ เข า ถึ ง ข อ มู ล 
ข า ว ส า ร  ส า ร ส น เ ท ศ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
5 .2  มหาวิ ทยาลัย เป นองค กรที่ มี          
ธรรมาภิบาลสูง การบริหารจัดการทุก
ระบบมีประสิทธิภาพ และโปรงใส 
5 . 3  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ร ะ บ บ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม และเปน
เครื่องมือพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพ
การทํางานของบุคลากรได 
5 . 4  มหาวิ ทยาลัย เป นองค กรที่ มี
วัฒนธรรมมุ งคุณภาพ มีระบบการ
ประกันคุณภาพและระบบพัฒนา
คุณภาพที่เขมแข็ง 
5.5 มหาวิทยาลัยเปนองคกรสุขภาวะ 
บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาวะในการ
ทํางานและการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรม
องคกรที่ด ี 

5.1  คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกัน
ระหวางบุคลากรในคณะ และเปนสมาชิกที่ดี
ขององคการ  
5.2  คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูขององคการ อันนําไปสูคณะชั้นนําแหง
การเรียนรู (Faculty Learning Community 
: FLC) 
5.3  คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน         
ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเปนแบบอยาง
การปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 
5.4  คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจ
ใหกับอาจารยและบุคลากร ใหมีความมุงมั่นใน
การปฏิบัติงานอยางเต็มที่และทุมเทใหกับคณะ 
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอ
ความแตกตางของการปฏิบัติงาน 

  - เป าประสงคที่  5 .2 ,  5 .3             
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
เปาประสงคที่ 5.5 ของคณะ 
- เ ป า ป ร ะ ส ง ค ที่  5 . 4 ,  5 . 5              
ของมหาวิทยาลัย สอดคลองกับ
เปาประสงคที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
ของคณะ 
- คณะมียุทธศาสตรในการริเริ่ม
สรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ด ี
โดยมุงพัฒนาและสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
และพัฒนาระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ที่มีความเที่ยงตรง ตาม
เป าประสงคของมหาวิทยาลั ย           
ที่ระบุวาเปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล
สูง การบริหารจัดการทุกระบบมี
ประสิทธิภาพ และโปรงใส 
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วิสัยทัศน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เปนคณะชั้นนําแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มุงผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ บนฐานการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการบริการวิชาการ 
 

มิติ 1 
ประสิทธผิล

ตามกลยุทธ 

มิติ 2 
คุณภาพการ

ใหบริการ 

มิติ 3 
ประสิทธ ิ
ภาพการ

ปฏิบัติงาน 

มิติ 4 
พัฒนา

องคกร 

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานวชิาชีพครู และตรงตามความ

ตองการของสังคม 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต 

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สรางองคกรแหงการเรียนรู และสงเสริม
การทํางานแบบมีสวนรวม 
- พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหาร
จัดการ 

มีแหลงสรางและพัฒนา
ศักยภาพดานการวจิัย ทีน่ําไปสู

การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศกึษา 

คณะเปนแหลงรวบรวมผลงาน
ดานการวิจัยทางการศึกษา 

และนวัตกรรมทางการศกึษา 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
อาจารยใหมีความรูดานการวิจัย 

และการสรางนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

- พัฒนาการจัดการความรู 
- พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
เพื่อการจดัการ 

มีการสงเสริมและสรางเครอืขายการ
ใหบริการวชิาการในชุมชน สังคม 

และประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

สังคมและชมุชน รวมทั้งประเทศใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มีความพึง
พอใจตอการบริการวิชาการของ

คณะ 

พัฒนาระบบการบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองตอความตองการ

ของชุมชน สังคม 

- พัฒนาบุคลากรใหมีความรูตาม
มาตรฐานวชิาชีพ เพือ่นําความรูไป
บริการแกชุมชน 
- พัฒนาการจัดการความรูดานการ
บริการวิชาการ 

มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสราง 

อัตลักษณแกนกัศึกษา 

มีการพฒันาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงนิอยางมี

ประสิทธภิาพ 

คณะไดรับการยอมรับจากชุมชน และ
สังคมในการมีสวนรวมทํากจิกรรม
สงเสริมดานศิลปะและวัฒนธรรม 

พัฒนาระบบการสงเสรมิกจิกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม และการมี

สวนรวมกับชุมชน 

พัฒนาระบบการสงเสรมิกจิกรรม 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรใหมี
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
ใชในการบริหารจดัการองคกร 

- พัฒนาระบบการสื่อสาร
องคกร 
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการดานการเงิน ใหมี
ประสิทธภิาพ  

คณะมีบุคลากรที่ไดรับการ
ยอมรับจากชุมชน  

และสังคม   

แผนที่กลยุทธ (Strategy Map) 
คณะครุศาสตร 
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บทท่ี 3  
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวช้ีวัด โครงการขับเคลื่อน 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เปนไปตามแนวทางการผลิต
ครูท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยอิงฐานวิจัยจากการ
วิจัยระบบการผลิตครูตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ 

1. ผลักดันใหมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามแนวทางโรงเรียน 
สุขภาวะ  

1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ไดรับการปรับปรุงตามแนวทางโรงเรียน
สุขภาวะ และมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวทางโรงเรียนสุขภาวะ  
และมาตรฐานวิชาชีพ 

1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ตอบสนองความตองการ
ของประเทศและนานาชาติ  

2. พัฒนากระบวนการจัดทําหลักสูตรของคณะ โดยให
ความสําคัญกับการสํารวจความตองการของผูประกอบการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรของคณะ 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีมาตรฐานหลักสูตรและ
ความตองการของประเทศ และมีการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ตอยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโทของ
คณะ 

3. พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาศัยความ
รวมมือจากตางคณะ เชน หลักสูตรปริญญาโท ของโครงการ 
สควค. และการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอยอดจาก
หลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ 

2. จํานวนหลักสูตรในระดับปริญญาโท/
เอก ไดรับการปรับปรุงตามเกณฑ
มาตรฐานของคุรุสภา และ สควค. 

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มีการบูรณาการการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ  

4. จัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ  
ในทุกหลักสูตร โดยอาศัยการเริ่มตนจากการอาศัยแนวทาง EIS 
(English Integrated Study) พัฒนาไปสู English Classroom 

3. จํานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
 

2. โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
 

1.5 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในคณะครุศาสตร
เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยคณาจารยมีบทบาท
เปนโคชหรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่รวม
เรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต (Training School) 
เพื่อสรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดยใหคณาจารยมีบทบาทเปนโคช
หรือพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่รวมเรียนรูกับ
ผูเรียนและโรงเรียนรวมผลิต (Training School) เพื่อสราง
ตนแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
6. เสริมสรางความรวมมือกับโรงเรียนรวมผลิตและชุมชน  
ในการพัฒนาชุมชนสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

4. จํานวนรายวิชาที่เนนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนการเรียนรูจาก
การปฏิบัติจริง 
5. จํานวนบันทึกขอตกลงความเขาใจกับ
โรงเรียนรวมผลิตและชุมชน ในการ
พฒันาสูการเปนชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ  

3. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
4. โครงการ One Lecture One 
School  
5. โครงการ Study in Schools 
6. โครงการ T4T  (Train for 
Teacher/Team) 
7. โครงการ 3D (Discuss/Do/Develop) 
 

5 เปาประสงค 6 กลยุทธ 5 ตัวชี้วัด 7 โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

2.1 คณะครุศาสตร มีงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
ใหกับคณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอน
และสรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

1. แสวงหาแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยที่ชัดเจน เปนท่ียอมรับ 
ของบุคลากรของคณะ 
2. เพิ่มการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยใหกับ
คณาจารยสําหรับการวิจัยทางดานการเรียนการสอนและ
สรางองคความรู และงบประมาณสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

1. จํานวนอาจารยในคณะที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
2. จํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับการจัดสรร 

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในการแสวงหาแหลงทุน เพื่อการ
วิจัย  
2. โครงการสงเสริมการตีพิมพผลงานวิจัย
และบทความทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

2.2 คณะครุศาสตร มีการสนับสนุนการผลิตเอกสาร 
หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ แกบุคลากรในคณะ 

3. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรดานตาง ๆ แกบุคลากร 
ใหมีการผลิตเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อการสอน บทความ
วิจัย บทความวิชาการ และการนําเสนอท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.3 คณะครุศาสตร มีการสรางบรรยากาศดานวิชาการ 
เชน การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ การดําเนินการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติของคณะ เปนตน 

4. สนับสนุนใหคณะเกิดบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูในองคความรูตาง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อสรางกับรับรูใหกับองคกรภายนอกและการเขารวมเปน
เจาภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

3. จํานวนครั้งของการปาฐกถาของบุคคล
สําคัญ หรือการจัดประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

3. โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  
 
 

2.4 คณะครุศาสตร มีทุนสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกคณะ 

5. สงเสริม สนับสนุนการแสวงหาแหลงทุนภายนอกกับ
องคกรที่เกี่ยวของ เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานการศึกษาอื่นและสรางเครือขายการทําวิจัยรวม
และการบริการวิชาการกับทั้งองคกรภายในและนานาชาติ 

4. จํานวนทุนท่ีไดรับจากองคกรภายนอก 
ในการทําวิจัยหรือบริการวิชาการ 
 
 

4. โครงการ/กิจกรรม ความรวมมือการทํา
วิจัยหรือบริการวิชาการ กับองคกรภายใน
และนานาชาติ 
 

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทางวิชาการที่เปนของคณะ  6. ผลักดันใหมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
เพื่อสนับสนุนบรรยากาศการวิจัยและสรางนักวิจัยรุนใหม
ใหกับคณะ 

5. คณะมีวารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 

5. โครงการจัดทําวารสารครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

5 เปาประสงค 6 กลยุทธ 5 ตัวชี้วัด 5 โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ดี 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศเพื่อใชในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน และบูรณาการระบบ
สารสนเทศใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน การดูแลชวยเหลือนักศึกษา การสื่อสารระหวางคณะ
กับผูปกครอง ตลอดทั้งการเผยแพรการทํางานของคณะตอ
สาธารณชนอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหมี
การนําเอาระบบสารสนเทศที่มีในคณะมาบูรณาการกับการ
ทํางานในคณะ 

1. คณะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการเรียนการสอนและการชวยเหลือ
นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการ 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดทั้ง
ระบบการประชาสัมพันธ ท่ีมีการสื่อสารมากกวา 1 ภาษา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อใชในการ
จัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการคณะ มุงสูความเปน
นานาชาติ ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเพิ่มการสื่อสาร
มากกวา 1 ภาษา 

3.3 คณะครุศาสตร มฐีานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน  
 

3. พัฒนาฐานขอมูลศิษยเกาใหเปนปจจุบัน และใชประโยชน
จากฐานขอมูลดังกลาวในการพัฒนาคณะ 

2. คณะมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนปจจุบัน  
 

2. โครงการพัฒนาฐานขอมูลศิษยเกา  
 

3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียนตนแบบของการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอมของคณะที่
ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

4. สงเสริมใหมีหองเรียนตนแบบ และพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ี
เอื้อตอการเรียนรูตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหเปนไป
ตามแนวทางการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

3. คณะมีหองเรียนตนแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามทักษะในศตวรรษท่ี 21  

3. โครงการ/กิจกรรมการจัดทําหองเรียน
ตนแบบเพื่อการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

4 เปาประสงค 4 กลยุทธ 3 ตัวชี้วัด 3 โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคกรที่เก่ียวของ 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาโรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลง
เรียนรูของนิสิตทุกชั้นป อันเปนพ้ืนท่ีเรียนรูรวมกันระหวาง
คณาจารย นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสูการรวมมือดานตางๆ 
อยางยั่งยืน 

1. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร การสราง
พันธมิตรในดานวิชาการ และการสรางเครือขาย
การวิจัย การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ 
และการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนขอตกลงรวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษา เพื่อพัฒนาใหเปน
แหลงเรียนรู 
2. คณะมีขอตกลงกับหนวยงานทางการ
ศึกษาในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 

1. โครงการโรงเรียนสุขภาวะ  
2. โครงการเสริมสรางและพัฒนาความ
รวมมือในการเปนพันธมิตรทางวิชาการ 
และทางวิจัย  
 
 
 

4.2 คณะครุศาสตร มีการทําขอตกลงในการรวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการศึกษาในพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดนครพนมและใกลเคียง 

2. สงเสริมใหมีการทําขอตกลงรวมมือกับองคกร
และหนวยงานทางการศึกษาตางๆ เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรูรวมกัน ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนาระบบบริการวิชาการเชิงรุก  
 

3. สงเสริมใหมีการบริการวิชาการเชิงรุกแก
ผูรับบริการโดยมีหนวยงานที่ออกแบบระบบในทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการมีขอมูลหลักสูตรบริการวิชาการ 
การประชาสัมพันธเชิงรุก ระบบจายคาตอบแทน 
และงบประมาณสมทบคณะ การติดตามและ
ประเมินผลการใหบริการวิชาการ 

3. จํานวนการบริการทางวิชาการเชิงรุก  
 
 
 
 
 

3. โครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
4. โครงการบริการวิชาการที่สรางรายได
ใหกับคณะ (EDU Camps) 
5. โครงการบริการวิชาการแบบใหเปลา 
 

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือทางดานการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมกับองคกรทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน 
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. แสวงหาความรวมมือทางดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ กับหนวยงาน
ภายนอกคณะ 
5. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนการทํากิจกรรม
นักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4. จํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเทศ
และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

4 เปาประสงค 5 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด 6 โครงการ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคกรที่ดี 
เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการขับเคลื่อน 

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดีรวมกันระหวางบุคลากร 
ในคณะ และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  
 

1. สนับสนุนการสรางคานิยมรวมกันอยางสรางสรรค
และสงเสริมการเปนสมาชิกที่ดีขององคการ ผานการมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมของคณะ  
2. สงเสริมใหบุคลากรคํานึงถึงประโยชนของนักศึกษา
ในฐานะผูรับบริการเปนสําคัญสูงสุด ซึ่งบุคลากรทุกคน
ในคณะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมหรือการ
ใหบริการอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาเปนสําคัญ 

1. จํานวนกิจกรรมที่มุงเนนสรางคานิยม
รวมกัน 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาคานิยมองคการ 
2. โครงการวันสถาปนาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
 
 
 

5.2 คณะครุศาสตร มีการสรางชุมชนแหงการเรียนรูของ
องคการ อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการเรียนรู (Faculty 
Learning Community : FLC)  

3. สงเสริมและพัฒนาใหคณะกาวไปสูคณะชั้นนําแหง
การเรียนรู ผานการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนรูเรียนใน
คณะ 

2. คณะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
เรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
ในคณะ 
 

3. โครงการจัดการองคความรู (KM)  
คณะครุศาสตร 
 

5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อเปนแบบอยางการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ 

4. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนจัดทํา
คูมือในการปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดความเปนเลิศ 

3. คณะมีคูมือการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
 

4. โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุน 
  

5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยและ
บุคลากร ใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่และ
ทุมเทใหกับคณะ 

5. สงเสริมและพัฒนาความรัก ความสามัคคี และ
ความยึดมั่นผูกพันในองคการ โดยมุงเนนการใหเกียรติ 
ใหโอกาส ความเสมอภาค และอํานาจในการตัดสินใจ 
6. ผลักดันใหมีระบบสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่
เปนรูปธรรมและระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

4. คณะมีระบบและกลไกในการสราง
แรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 

5. โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สรางแรงจูงใจและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
6. โครงการสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากร
คณะครุศาสตร (EDU Strong Life) 
 

5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการประเมินการปฏิบัติงาน  
ที่มีความเที่ยงตรงและตอบสนองตอความแตกตางของการ
ปฏิบัติงาน 

5 เปาประสงค 6 กลยุทธ 4 ตัวชี้วัด 6 โครงการ 

 
 

สรุปรวม 23 เปาประสงค  27 กลยุทธ  21 ตัวชี้วัด   27 โครงการขับเคลื่อน 
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บทท่ี 4 
 

การนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ
 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด 
หนวย
นับ 

เปาหมาย (ปงบประมาณ) 
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เปนไปตามแนวทางการผลิตครูที่
เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
โดยอิงฐานวิจัยจากการวิจัยระบบ
การผลิตครูตามแนวทางโรงเรียน 
สุขภาวะ 
1.2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
ตอบสนองความตองการของ
ประเทศและนานาชาติ 
 

1. จํานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  
ไดรับการปรับปรุง 
ตามแนวทางโรงเรียน 
สุขภาวะ และมาตรฐาน
วิชาชีพ 

หลักสูตร 1 2 3 4 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

1.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
มมีาตรฐานหลักสูตรและความ
ตองการของประเทศ และมกีาร
พัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกที่ตอ
ยอดจากหลักสูตรระดับปริญญาโท
ของคณะ 
 

2. จํานวนหลักสูตรใน
ระดับปริญญาโท/เอก 
ไดรับการปรับปรุงตาม
เกณฑมาตรฐานของ 
คุรุสภา และ สควค. 

หลักสูตร 1 2 3 4 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

1.4 ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร มี
การบูรณาการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ 

3. จํานวนรายวิชาที่มี
การบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

รายวิชา 6 12 18 24 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 

1.5 การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในคณะครุศาสตรเนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง โดย
คณาจารยมีบทบาทเปนโคชหรือพี่
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
ที่รวมเรียนรูกับผูเรียนและโรงเรียน
รวมผลิต (Training School) เพื่อ
สรางตนแบบชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 

4. จํานวนบันทึก
ขอตกลงความเขาใจกับ
โรงเรียนรวมผลิตและ
ชุมชน ในการพัฒนาสู
การเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ 

ประเด็น 1 2 3 4 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 

5. จํานวนรายวิชาที่เนน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง 
 

รายวิชา 6 12 18 24 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 

5 เปาประสงค 5 ตัวชี้วัด       
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 

2.1 คณะครุศาสตร มี
งบประมาณสนับสนุนการทําวิจัย
ใหกบัคณาจารยสําหรับการวิจัย
ทางดานการเรียนการสอนและ
สรางองคความรู และงบประมาณ
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน
การวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
2.2 คณะครุศาสตร มีการ
สนับสนุนการผลิตเอกสาร 
หนังสือ ตํารา สื่อการสอน 
บทความวิจัย และบทความ
วิชาการ แกบุคลากรในคณะ 
 

1. จํานวนอาจารย 
ในคณะที่ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก 

รอยละ 50 55 60 65 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

2. จํานวนเงินทุน
วิจัยที่ไดรับการ
จัดสรร 

บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 

2.3 คณะครุศาสตร มีการสราง
บรรยากาศดานวิชาการ เชน  
การปาฐกถาของบุคคลสําคัญ  
การดําเนินการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติของคณะ เปนตน 

3. จํานวนครั้งของ
การปาฐกถาของ
บุคคลสําคัญ หรือ
การจัดประชุม
วิชาการทั้งใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 
 

ครั้ง/ป 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

2.4 คณะครุศาสตร มีทุน
สนับสนุนการวิจัยจากหนวยงาน
ภายนอกคณะ 

4. จํานวนทุนท่ี
ไดรับจากองคกร
ภายนอก ในการ
ทําวิจัยหรือบริการ
วิชาการ 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 2 3 4 รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
 

2.5 คณะครุศาสตร มีวารสารทาง
วิชาการที่เปนของคณะ 

5. คณะมีวารสาร 
ครุศาสตร 
มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 

วารสาร 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ 

5 เปาประสงค 5 ตัวชี้วัด       
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศและสิ่งแวดลอมเพ่ือการจัดการที่ดี 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 

3.1 คณะครุศาสตร มีระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน และบูรณาการระบบสารสนเทศ
ใหเขากับการทํางานตาง ๆ ในคณะ 
3.2 คณะครุศาสตร มีระบบขอมูล
สารสนเทศ ตลอดทั้งระบบการ
ประชาสัมพันธ ทีม่ีการสื่อสารมากกวา 
1 ภาษา 
 

1. คณะมกีารพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
ชวยเหลือนักศึกษา 
 

ระบบ 1 2 3 4 1. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
 
 
2. รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ 

3.3 คณะครุศาสตร มีฐานขอมูลศิษย
เกาที่เปนปจจุบัน  
 

2. คณะมีฐานขอมูล
ศิษยเกาที่เปน
ปจจุบัน  
 

ฐานขอมูล 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ 

3.4 คณะครุศาสตร มีหองเรียน
ตนแบบของการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 และการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
คณะที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน 

3. คณะมีหองเรียน
ตนแบบที่เอื้อตอการ
เรียนรูตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 
 

หองเรียน 1 1 2 2 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

4 เปาประสงค 3 ตัวชี้วัด       
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ยุทธศาสตรที่ 4 การแสวงหาความรวมมือกับองคการที่เก่ียวของ 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 

4.1 คณะครุศาสตร มีการพัฒนา
โรงเรียนรวมผลิต เพื่อเปนแหลง
เรียนรูของนิสิตทุกชั้นป อันเปนพ้ืนท่ี
เรียนรูรวมกันระหวางคณาจารย 
นักศึกษา และโรงเรียน อันนําไปสู
การรวมมือดานตางๆ อยางยั่งยืน 
 

1. จํานวนขอตกลง
รวมมือกับองคกรและ
หนวยงานทางการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาให
เปนแหลงเรียนรู 
 

ประเด็น 1 2 3 4 รองคณบดฝีาย
วิชาการฯ 
 

4.2 คณะครุศาสตร มีการทํา
ขอตกลงในการรวมมือกับองคกร
และหนวยงานทางการศึกษาในพื้นที่ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
จังหวัดนครพนมและใกลเคียง 

2. คณะมขีอตกลงกับ
หนวยงานทางการ
ศึกษาในพ้ืนท่ี  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

หนวยงาน 1 1 2 2 รองคณบดฝีาย
วิชาการฯ 
 

4.3 คณะครุศาสตร มีการพัฒนา
ระบบบริการวิชาการเชิงรุก  
 

3. จํานวนการบริการ
ทางวิชาการเชิงรุก  
 

โครงการ/
กิจกรรม 

3 5 7 9 รองคณบดฝีาย
บริหารฯ 

4.4 คณะครุศาสตร มีความรวมมือ
ทางดานการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ ตลอดทั้งการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกบัองคกร
ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยใน 
ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยใน 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
 

4. จํานวนกิจกรรม
การแลกเปลี่ยน
นักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยใน 
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

โครงการ/
กิจกรรม 

1 1 1 1 รองคณบดฝีาย
วิชาการฯ 

4 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด       
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ยุทธศาสตรที่ 5 การริเริ่มสรางสรรควัฒนธรรมองคการที่ดี 

 

เปาประสงค ตัวชี้วัด หนวยนับ 
เปาหมาย (ปงบประมาณ) 

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 

5.1 คณะครุศาสตร มีคานิยมที่ดี
รวมกันระหวางบุคลากรในคณะ 
และเปนสมาชิกที่ดีขององคการ  

1. จํานวนกิจกรรม 
ที่มุงเนนสรางคานิยม
รวมกัน 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

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

5.2 คณะครุศาสตร มีการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรูขององคการ 
อันนําไปสูคณะชั้นนําแหงการเรียนรู 
(Faculty Learning Community : 
FLC) 

2. คณะมกีิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
การเรียนการสอนและ
การวิจัยของอาจารย
ในคณะ 
 

ครั้ง/ป 8 8 8 8 1. รองคณบดีฝาย
วิชาการฯ 
2. รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
3. รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษาฯ 

5.3 คณะครุศาสตร มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน 
เพื่อเปนแบบอยางการปฏิบัติงาน 
ที่เปนเลิศ 
 

3. คณะมีคูมือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน 
 

เลม 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 

5.4 คณะครุศาสตร มีระบบสราง
แรงจูงใจใหกับอาจารยและบุคลากร 
ใหมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มท่ีและทุมเทใหกับคณะ 
5.5 คณะครุศาสตร มีระบบการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่มีความ
เที่ยงตรงและตอบสนองตอความ
แตกตางของการปฏิบัติงาน 
 

4. คณะมีระบบและ
กลไกในการสราง
แรงจูงใจและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
เปนไปตามหลัก 
ธรรมาภบิาล  
 

ระบบ 1 1 1 1 รองคณบดีฝาย
บริหารฯ 
 

5 เปาประสงค 4 ตัวชี้วัด       
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ภาคผนวก 
 

 - สรุปโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร  
   มหาวิทยาลัยนครพนม 
  - คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560 – 2563) 
    และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563) 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 
 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)  
             และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 
    รหัสโครงการ : 5.6.1.1 
 
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (งานวิเคราะหนโยบายและแผน) 
        1. ดร.สรร  ธงยศ  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน 
        2. นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ  เจาหนาที่งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
3. สอดคลอง/ตอบสนองของโครงการกับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานและการประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 
  1)  พันธกิจคณะครุศาสตร/ตัวบงชี้ 
   พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล 
  2)  การประกันคุณภาพการศึกษา  
   องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ.) 
    ตัวบงชี้ที่ 5.1 (ขอ 1) การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  
    กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
 
4.  หลักการและเหตุผล  
 คณะครุศาสตร เปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเกิดจากนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ใหมีการจัดตั้งคณะครุศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  
พ.ศ. 2558 และเริ่มดําเนินงานในนามคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งกรอบการ
บริหารงานของคณะครุศาสตร กําหนดใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560-
2563) ที่พิจารณาจัดทําแผนขึ้นตามความคาดหวังของบุคลากรในหนวยงาน และสังคมที่มีตอมหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังนําแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ            
พ.ศ.2560 - 2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2551-2565) กรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาวิเคราะหและ
ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาประสงค โครงการและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 
 เพื่อใหคณะมีแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ ที่จะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา      
บูรณาการ และผลักดันการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จึงมีความจําเปนที่
จะดําเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2563)                 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 ที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม และนําแผนไปบริหารจัดการคณะใหบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวตอไป 
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5.  วัตถุประสงค   
 เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2560 ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และเปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัยนครพนม  
 
6.  เปาหมาย   
 

 
เปาหมาย/กิจกรรมหลัก 

 

ดัชนีชี้วัด  (KPI) 
ดานผลผลิต 
(output) 

ดานผลลัพธ 
(outcome) 

ดานเวลา ดานคาใชจาย 

กิจกรรมหลกั 
  จัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป  
(พ.ศ.2560 - 2563) และแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 
 
เปาหมายเชิงปริมาณ 
 -  จํานวนบุคลากรที่มีสวนรวม 
ในการจัดทําแผนฯ รอยละ 80  
ของเปาหมายที่ตั้งไว 
 
เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 -  คณะมีแผนยุทธศาสตร 4 ป  
(พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2560 
ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร และ
เปาประสงคของแผนมหาวิทยาลัย
นครพนม จากการมีสวนรวมของ
บุคลากรในคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลยันครพนม  

คณะมีแผนยุทธศาสตร 
4 ป (พ.ศ.2560-2563) 
และแผนปฏิบัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ 
2560 ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร และ
เปาประสงคของแผน
มหาวิทยาลยันครพนม 
และนํามาเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
คณะ 

คณะมีการ
ดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผน
ที่ตั้งไว และเปนไป
ตามพันธกิจของ
คณะทุกประการ 
สงผลใหคณะมี
ชื่อเสียงเปนท่ี
ยอมรับของสังคม  
 

29-30 มิ.ย. 
2559 

 
 

24,000 บาท 

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

 
ขั้นตอน/กิจกรรม 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 
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. บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดทําโครงการ 

            

2. แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน             
3. ดําเนินโครงการ             
4. จัดทําแผนยุทธศาสตร และ
แผนปฏิบัตริาชการ  

            

5. เผยแพรแผนที่จัดทําแก
บุคลากรที่เกีย่วของในคณะ 
เพื่อดําเนินการตามแผน 

            

 
10.  ปงบประมาณ พ.ศ. 2559    งบประมาณแผนดิน     งบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.)  
 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ผลผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร (หมวดงบดําเนินงาน) 2.2.1.3  
 เปนเงินจํานวน 24,000 บาท (-สองหมื่นสี่พันบาทถวน-) รายละเอียดดังรายการตอไปนี้ 
 

รายการ รายละเอียด จํานวนเงิน หมายเหตุ 
คาตอบแทน 
   1. คาตอบแทนวิทยากร  
คาใชสอย 
   1. คาจางเหมาจัดทําอาหารวาง 
   2. คาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน 
   3. คาที่พักวิทยากร 
   4. คาเดินทางวิทยากร 
   5. คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต ทะเบียน 
กง.883 ยโสธร 
**ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 
600 บ. * 6 ชม. * 2 วัน 

 
25 บ. * 50 คน * 4 มื้อ 
70 บ. * 50 คน * 2 มื้อ 

1,000 บ. * 2 วัน 
265 กม. * 4 บ. * 2  

85 กม.*4 บ.* 2 

 
7,200 บาท 

 
5,000 บาท 
7,000 บาท 
2,000 บาท 
2,120 บาท 

680 บาท 

 

รวม  24,000 บาท  
 
11. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

 () บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการทุกประการ 
 (    ) ไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ เพราะ………………………………………… 
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12. รูปภาพประกอบการดําเนินโครงการ 
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13. ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการจากแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 จํานวนผูเขารวมโครงการที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพ 
 

เพศ จํานวน 
1. ผูบริหาร 7 
2. บุคลากรสายวิชาการ 30 
3. บุคลากรสายสนับสนุน 13 

รวม 50 
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ 
 

รายการ/ประเด็นประเมินความสาํเร็จและความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. การแปลผล ลําดับ 

1. ดานการใหบริการของบุคลากรในโครงการ 4.42 .49 มาก 1 
   1.1  ใหบริการดวยความสภุาพเปนมิตร 4.58 .50 มาก  
   1.2  ชี้แจงและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใหบริการที่ชัดเจน 4.26 .60 มาก  
2. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.17 .66 มาก 3 
   2.1  มีกระบวนการและขึ้นตอนเปนระบบ ชัดเจน 4.18 .69 มาก  
   2.2  ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสม 4.18 .72 มาก  
   2.3  กิจกรรมของโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค 4.14 .64 มาก  
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.20 .56 มาก 2 
   3.1  สถานที/่พื้นท่ีและบรรยากาศเอื้ออํานวยตอการทํากิจกรรม 4.28 .54 มาก  
   3.2  การประสานงานและการประชาสมัพันธ 4.12 .77 มาก  
4. ดานผลจากการจัดโครงการตามวัตถุประสงค 4.04 .65 มาก 4 
    4.1  สามารถจัดทําแผนยุทธศาสตรของคณะไดสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรสถาบัน 

4.02 .68 มาก  

    4.2  แผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2560 มีความสอดคลอง 
กับแผนยุทธศาสตรของคณะ 

4.06 .65 มาก  

รวม 4.21 .51 มาก  

 


