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คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2563)
ขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 เพื่อให้คณะมีแผนไว้ใช้เป็นแนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะให้
เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยเกิดจากการร่วมมือกัน ของบุคลากรในคณะ ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพการณ์ ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น งานของคณะ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ท ธ์
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับสถาบัน โดยได้มีการพิจารณาแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2560-2574 ฉบับที่ 12 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) และกรอบการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางใน
การกาหนดเป้าประสงค์ โครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
คณะผู้ จั ดทาขอขอบพระคุณ บุ คลากรทุกท่านที่ร่ว มกันจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จนแล้ ว เสร็จ
โดยแผนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในคณะฉบับนี้ จะเป็นแนวทางสาคัญในการกาหนด
ทิศทางในการดาเนินงาน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
คณะที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิ ต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง”
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรกฎาคม 2563
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564) จัดทาขึ้นมา
เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการวิเคราะห์สภาพการณ์
ทั้ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอก น ามาสู่ การกาหนดกลยุทธ์เ พื่อขับเคลื่ อนการพัฒ นาคณะให้ เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง” ภายในแผน
ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้ วย 5 ยุทธศาสตร์ 14 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด 19 โครงการหลัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่คณะร่วมกันกาหนดเป็นทิศทางในการดาเนินงาน มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
2. มีสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. บัณฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์
1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลายและมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19)
1.4 พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รองรับกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษาของ
บุคลากรสายวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1.จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก
2.สร้างเครือข่ายในการวิจัยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.พัฒนาและจัดหาห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองงานวิจัย
4.ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)

2
กลยุทธ์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบและแนวทางในการเสนอขอรับทุนวิจัยทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2 ส่งเสริมการผลิตตารา ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ThaiJournal Citation Index Centre (TCI)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
2. บูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
3. มีการบริการวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะ
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1.มีผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
2.มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาหรือต่อยอดเอกลักษณ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการวิจัย
4.2 มีผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์
และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
4.3 มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
คณะให้มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้น ตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2558 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ.2558 โดยเห็ น สมควรให้ แ ยกออกจาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย นครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้ง คณะ
ครุศาสตร์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริห ารส่ว นงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่ วนงานภายในของสภาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น
ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
พันธกิจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา
เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในคณะ
ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Excellence : ความเป็นเลิศ
Dignity
: ความสง่างาม
Unity
: ความเป็นหนึ่งเดียว
อัตลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สร้างสรรค์สังคม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)

6
บทที่ 2
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์
3.1 หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
3.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
3.1.1.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
3.1.1.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
3.1.1.3 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3.1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
3.1.2.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.1.2.2 สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.1.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3.1.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.1.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3.1.2.6 สาขาวิชาภาษาไทย
3.1.2.7 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3.1.2.8 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
3.2 แผนเสนอขอเปิดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรที่ขอเปิดใหม่
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
1.2 สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ประถมศึกษา
2. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)
2.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
3.1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

2561

ปีงบประมาณที่เปิด/จานวนที่เปิดรับ
2562
2563

2564

-

-

-

40
80

-

-

-

10

-

-

-

15
-
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3.3 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์คณะกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงตอนกลาง

มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์
1.1 ปรับปรุงหรือเปิดหลักสูตรที่สอดคล้อง โดดเด่นและ
เป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
1.2 จัดระบบการเรียนการสอน และการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.3 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่า

คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐาน
และคุณภาพ เพือ่ ให้ได้
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของคณะ

กลยุทธ์
1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
1.4 พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รองรับกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning)
1.5 ส่งเสริมและสนับ สนุนการเข้ า สู่ตาแหน่งทางวิชาการและพัฒนาด้า น
คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ
2. สร้างงานวิจัยและ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 2. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ 2.1ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบและแนวทางในการเสนอขอรับ
นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ ที่มีประสิทธิภาพ
ด้า นวิ ช าการ วิจั ย หรื อ ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา 2.2ส่งเสริมการผลิตตารา ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและ
และประเทศไทย 4.0
ชุมชนและสังคม
นานาชาติ
2.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง




3. การให้บริการทาง
วิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
พหุวัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริมและจัดบริการวิชาการตามความต้องการของ
ชุมชน พหุวัฒนธรรม ในอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
3.2 จัดบริการวิชาการแบบสาธารณะเฉพาะด้าน เช่น
เปิดศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
และศูนย์ทดสอบต่างๆ

3. การบริ ก ารวิช าการ 3.1ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน 3.2ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะ
และสังคม
3.3ส่งเสริมความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้างรายได้



4. บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

4.1 พัฒนากลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
(แผนกลยุทธ์ดา้ นการเงิน)
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่

5. การพั ฒ นาองค์ ก าร
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล



5.1 พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
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ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์
ครอบคลุมทุกพันธกิจทีถ่ ูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

5. เพิ่มศักยภาพและ
สมรรถนะของบุคลากร
ทุกประเภทและทุกระดับ

5.1 วางแผนและบริหารอัตรากาลังและสร้างแรงจูงใจให้
เหมาะสมกับพันธกิจ
5.2 เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ
5.3 สร้างความก้าวหน้าตามสายงาน

6. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
และสร้างภาพลักษณ์
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

6.1 พัฒนาการสื่อสารภายในเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร
6.2 การสื่อสารภายนอกองค์กร

7. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน

คณะครุศาสตร์
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
การวิจยั และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน
2. การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ 2.1ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบและแนวทางในการเสนอขอรับ
ด้า นวิ ช าการ วิจั ย หรื อ ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
นวั ต กรรมเพื่ อ พั ฒ นา 2.2ส่งเสริมการผลิตตารา ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและ
ชุมชนและสังคม
นานาชาติ
2.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
5. การพัฒนาองค์การ
ให้มีคุณภาพ และ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
การวิจยั และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน
5. การพั ฒ นาองค์ ก าร 5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ใ ห้ มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ และการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

การวิเคราะห์ความสอดคล้อง
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง
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แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
คณะครุศาสตร์
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรมนาสังคม ทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
มิติ 1
ประสิทธิผล
ตามกลยุทธ์

มิติ 2
คุณภาพการ
ให้บริการ

มิติ 3
ประสิทธิ
ภาพการ
ปฏิบัติงาน

มิติ 4
พัฒนา
องค์กร

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู และตรงตามความ
ต้องการของสังคม

มีแหล่งสร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย ทีน่ าไปสู่
การพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา

มีการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการในชุมชน สังคม
และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
อัตลักษณ์แก่นกั ศึกษา

มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการบริหารการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต

คณะเป็นแหล่งรวบรวมผลงาน
ด้านการวิจัยทางการศึกษา
และนวัตกรรมทางการศึกษา

สังคมและชุมชน รวมทั้งประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง มีความพึง
พอใจต่อการบริการวิชาการของ
คณะ

คณะได้รับการยอมรับจากชุมชน และ
สังคมในการมีสว่ นร่วมทากิจกรรม
ส่งเสริมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

คณะมีบุคลากรที่ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน
และสังคม

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของ
บัณฑิต

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยทางการศึกษา และพัฒนา
อาจารย์ให้มีความรู้ด้านการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา

พัฒนาระบบการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน สังคม

พัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และการมี
ส่วนร่วมกับชุมชน

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริม
การทางานแบบมีส่วนร่วม
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ

- พัฒนาการจัดการความรู้
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตาม
บททีมาตรฐานวิ
่ 3 ชาชีพ เพือ่ นาความรู้ไป
บริการแก่ชุมชน
- พัฒนาการจัดการความรู้ด้านการ
บริการวิชาการ

พัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

- พัฒนาระบบการสื่อสาร
องค์กร
- พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ให้มี
ประสิทธิภาพ

- พัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มี
คุณภาพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
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3.4 แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตาม
อัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการขับเคลื่อน
1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน

1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์

2. มีสภาพแวดล้อมการ
1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่
สถานการณ์
หลากหลายและมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

3. นักศึกษามีคุณภาพด้าน
วิชาการและทักษะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

1.4 พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่
รองรับกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชน เพือ่ ให้ได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริงและมี
คุณลักษณะตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต

1.1.1แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์

1.โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการหลักสูตรของ
คณะครุศาสตร์

1.2.1 จานวนรายวิชาที่จัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active
Learning)

2. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก

1.3.1 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการด้านสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ

3.โครงการจัดหาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์

1.4.1 ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

4.โครงการจัดหาและพัฒนา
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รองรับกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning)
5. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

1.5.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้าน
วิชาการ บริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของคณะและตาม
ลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป

1.6.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
วิชาการหรือบริการวิชาการ
หรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

6. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ บริการวิชาการ และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

4. นักศึกษาปัจจุบันและ
ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับ
คณะ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นครุศาสตร์ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ

1.7 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า
เพื่อนาไปสู่การพัฒนานักศึกษา
และคณะครุศาสตร์

1.7.1 มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่
เป็นปัจจุบัน

7. โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์
เก่า

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5 เป้าประสงค์

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการและพัฒนา
ด้านคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากร
สายวิชาการ

1.8.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
ตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรในคณะ

8. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ

8 กลยุทธ์

8 ตัวชี้วัด

8 โครงการหลัก
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการขับเคลื่อน
1.จัดหาแหล่งทุน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ 2.1.1 จานวนเงินทุนวิจัยภายใน 1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการทาวิจัย
ความรู้ในรูปแบบและแนวทาง คณะที่จดั สรรให้กับคณาจารย์ พัฒนาศักยภาพด้านการ
หรือสร้างนวัตกรรมจาก ในการเสนอขอรับทุนวิจัยทั้ง 2.1.2 จานวนเงินทุนวิจัย
วิจัยสาหรับบุคลากร
หน่วยงานภายนอก
ภายในและภายนอก
ภายนอกที่ได้รับ
มหาวิทยาลัย
2.สร้างเครือข่ายในการ 2.2 ส่งเสริมการผลิตตารา
วิจัยกับประเทศเพื่อน ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยใน
บ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้า ระดับชาติและนานาชาติ
โขง

3.ส่งเสริมการตีพิมพ์
และเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
3 เป้าประสงค์

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
วารสารของคณะครุศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)
3 กลยุทธ์

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย
หรือผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.2.2 ร้อยละของหนังสือ
ตารา สื่อการสอนที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่
2.3.3 วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ThaiJournal Citation Index
Centre (TCI) กลุ่ม 3
5 ตัวชี้วัด

2. โครงการส่งเสริมการ
เขียนตาราและตีพิมพ์
ผลงานวิจัย

3.โครงการพัฒนามาตรฐาน
วารสารครุศาสตร์

3 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการ 3.1.1 จานวนโครงการ/
มีการบริการวิชาการทีส่ ร้าง เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมบริการวิชาการที่
รายได้
สร้างรายได้
2. บูรณาการองค์ความรู้
3.2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา
3.2.1 จานวนหลักสูตร
จากการจัดการเรียนการ
จัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
ระยะสั้นที่สร้างรายได้
สอน การวิจัย
สร้างรายได้ให้กับคณะ
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาและ
ชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
3. มีการบริการวิชาการและ 3.3 ส่งเสริมความร่วมมือหรือ 3.3.1 จานวนกิจกรรม
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทาง
วิชาการ วิจัย
วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่าย อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
การบริการวิชาการและสร้าง ตอนกลางเพื่อสร้าง
รายได้
เครือข่าย
การบริการวิชาการและ
สร้างรายได้
3 เป้าประสงค์

3 กลยุทธ์

3 ตัวชี้วัด

โครงการขับเคลื่อน
1. โครงการบริการ
วิชาการที่สร้างรายได้
2. โครงการหลักสูตรระยะ
สั้นที่สร้างรายได้

3. โครงการความร่วมมือ
หรือการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ทางวิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้าง
เครือข่ายการบริการ
วิชาการและสร้างรายได้
3 โครงการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการขับเคลื่อน
1.มีผลงานการทานุ
4.1 พัฒนาหรือต่อยอด
4.1.1 ผลงานวิจยั การพัฒนา 1.โครงการวิจัยการพัฒนา
บารุงศาสนา
เอกลักษณ์ทางศาสนา
หรือต่อยอดเอกลักษณ์ทาง
หรือต่อยอดเอกลักษณ์
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไป ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ทางศาสนา
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น โดยใช้
ปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
เป็นที่ยอมรับใน
กระบวนการวิจยั
ปัญญาท้องถิ่น
ระดับชาติ
4.2 มีผลงานการทานุบารุง
4.2.1 จานวนผลงานการทานุ 2.โครงการทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวม บารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
ไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
เอกลักษณ์และเป็นทีย่ อมรับ เอกลักษณ์และเป็นทีย่ อมรับใน ยอมรับในระดับชาติ
ในระดับชาติ
ระดับชาติ
2. มีการเผยแพร่การ
4.3 มีการเผยแพร่การทานุ
4.3.1 มีการเผยแพร่การทานุ 3. โครงการเผยแพร่การ
ทานุบารุงศาสนา
บารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม บารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไป รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึง
ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและ ที่ยอมรับในระดับชาติและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นที่ยอมรับใน
นานาชาติ
นานาชาติ
ระดับชาติและ
นานาชาติ
2 เป้าประสงค์
3 กลยุทธ์
3 ตัวชี้วัด
3 โครงการ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)

17
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. การบริหารจัดการ
5.1 พัฒนาการจัดทาแผน
5.1.1 แผนยุทธศาสตร์
องค์การมีคุณภาพตาม ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
แผนปฏิบัตริ าชการ และ
หลักธรรมาภิบาล
ราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
การเงินของคณะให้มคี ุณภาพ
สามารถนาไปใช้ในการบริหาร 5.1.2 ร้อยละความสาเร็จตาม
จัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนดาเนินงาน
2. คณะครุศาสตร์เป็น 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี 5.2.1 จานวนกิจกรรม
องค์การแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ้านการ
เรียนการสอน การวิจยั และ ด้านการเรียนการสอน การ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใน วิจัย และการปฏิบัติงาน
คณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายใน 5.3.1 จานวนกิจกรรมที่มุ่งเน้น
คณะได้มีกจิ กรรมร่วมกัน
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีของ
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีใน บุคลากรในคณะ
องค์การ
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่
ดี เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
องค์การ
3 เป้าประสงค์

โครงการขับเคลื่อน
1. โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี แผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน
2. โครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ ้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
3. โครงการพัฒนาสุขภาพ
และความสัมพันธ์ของ
บุคลากร

5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน

5.4.1 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษาที่มี
ต่อโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อม

4. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม
ของคณะ

4 กลยุทธ์

5 ตัวชี้วัด

4 โครงการ

สรุปรวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 16 เป้าประสงค์ 24 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด 21 โครงการหลัก
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บทที่ 3
การนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
4.1 การนาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ
4.1.1 มีการกาหนดรายละเอียดโครงการ ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ รวมทั้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบไว้ อ ย่ า งชั ด เจน และน าเข้ า บรรจุ ไ ว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ
4.1.2 ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดแผน และรูปแบบการเก็บข้อมูลรวมถึงรูปแบบการประเมินผลตัวชี้วัด ให้แก่บุคลากรใน
คณะรับทราบ
4.1.3 จัดทาสื่อหรือบันทึกข้อความการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน
4.1.4 มีการกากับ ติดตามความก้าวหน้า ในการดาเนินงานตามแผน อย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง
เพื่อทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิ ดขึ้นและ
ให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ
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4.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้
ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
2. มีสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. บัณฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.1 จัดให้มีแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการหลักสูตรของคณะ
ครุศาสตร์

1.1.1 แผน
ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
หลักสูตรของคณะ
ครุศาสตร์
1.2.1 จานวน
รายวิชาที่จัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)
1.3.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ

1.2 จัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก (Active
Learning) ที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19)
1.4 พัฒนาเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่รองรับกับ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการและพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษาของ
บุคลากรสายวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563

2564

ค่าเฉลี่ย

N/A N/A N/A N/A

1

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ฯ

ร้อยละ

30

60

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ฯ

ค่าเฉลี่ย

N/A N/A N/A N/A

>3.50

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ

1.4.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ค่าเฉลี่ย

N/A N/A N/A N/A

>3.50

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ

1.5.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
และพัฒนาด้าน
คุณวุฒิการศึกษา
ของบุคลากรสาย
วิชาการ

ร้อยละ

10

5

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ

40

10

50

15

60

20
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5 กลยุทธ์

5 ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563

ผู้รับผิดชอบ

2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1.จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมจากหน่วยงานภายนอก
2.สร้างเครือข่ายในการวิจัยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

2560

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2561 2562 2563

2564

ผู้รับผิดชอบ

2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
องค์ความรู้ในรูปแบบและ
แนวทางในการเสนอขอรับ
ทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2.1.1 จานวนเงินทุนวิจัย บาท/คน N/A N/A N/A 2,000 2,000
ภายในคณะที่จัดสรรให้กับ
คณาจารย์
2.1.2 จานวนเงินทุนวิจัย บาท/คน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
ภายนอกที่ได้รับ

2.2 ส่งเสริมการผลิตตารา
ตีพิมพ์และเผยแพร่
งานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ

2.2.1 ร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
2.2.2 ร้อยละของหนังสือ
ตารา สื่อการสอนที่ตีพมิ พ์
เผยแพร่

ร้อยละ

10

10

20

25

25 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ

ร้อยละ

N/A

N/A N/A

10

10 รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ

2.3.5 วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)
กลุ่ม 3

ฉบับ

1

1

1

2.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วารสารของ
คณะครุศาสตร์ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)

3 กลยุทธ์

1

1

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
ฯ

5 ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
2. บูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
3. มีการบริการวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

3.1 ส่งเสริมการบริการ
วิชาการเพื่อสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยนับ

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

3.1.1 จานวน
โครงการ/ 1
1
2
1
โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม
บริการวิชาการทีส่ ร้าง
รายได้
3.2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชา 3.2.1 จานวนหลักสูตร หลักสูตร N/A N/A N/A N/A
จัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ ระยะสั้นที่สร้างรายได้
สร้างรายได้ให้กับคณะ
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือ 3.3.1 จานวนกิจกรรม กิจกรรม 1
1
1
3
หรือการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทาง
ทางวิชาการ วิจัย
วิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ ปัญญาท้องถิ่นใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประเทศอนุภมู ิภาคลุ่ม
ตอนกลางเพื่อสร้าง
น้าโขงตอนกลางเพื่อ
เครือข่าย
สร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและ
การบริการวิชาการและ
สร้างรายได้
สร้างรายได้
3 กลยุทธ์

2564

ผู้รับผิดชอบ

1

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

1

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

1

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

3 ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1.มีผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
2.มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

ผู้รับผิดชอบ

4.1 พัฒนาหรือต่อยอด
เอกลักษณ์ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการวิจยั

4.1.1 จานวนกิจกรรม ผลงาน
ทานุบารุงศาสนาการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อชุมชน
สังคม

N/A N/A N/A N/A

1

1.รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ

4.2 มีผลงานการทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ

4.1.2 จานวนกิจกรรม ผลงาน
ทานุบารุงศาสนาการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อชุมชน
สังคม

N/A N/A N/A N/A

1

1.รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ

4.3 มีการเผยแพร่การทานุ
บารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

4.1.3 มีการเผยแพร่
การทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมรวม
ไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
3 ตัวชี้วัด

1

1.รองคณบดี
ฝ่ายกิจการฯ

3 กลยุทธ์

กิจกรรม

3

3

3

3
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของคณะให้มี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้
ในการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
คณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในคณะได้มีกิจกรรม
ร่วมกัน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี
ในองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการปฏิบตั ิงาน
4 กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
5.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จตาม
แผนดาเนินงาน

หน่วย
นับ
แผน

5.1.2 ร้อยละ
ร้อยละ
ความสาเร็จตาม
แผนดาเนินงาน
5.2.3 จานวน
กิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้ ้านการด้าน
การเรียนการสอน
การวิจัย และการ
ปฏิบัติงาน
5.3.4 จานวน
กิจกรรม
กิจกรรมที่มุ่งเน้น
การสร้างสัมพันธ์ที่ดี
ของบุคลากรในคณะ
5.4.5 ค่าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม
5 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)
2560

2561

2562

2563

2564

ผู้รับผิดชอบ

N/A N/A N/A N/A

1

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน

80

80

90

90

90

2

2

3

6

6

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

2

2

2

3

3

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน

ค่าเฉลี่ย 3.51 3.51 3.51 4.00 4.00 รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน
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ภาคผนวก
- เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
- การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2560 - 2564)

26
เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
หัวข้อ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คณ
ุ ธรรม นาสังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
ค่านิยมหลัก Excellence
: ความเป็นเลิศ
Dignity
: ความสง่างาม
Unity
: ความเป็นหนึ่งเดียว
เอกลักษณ์ สร้างสรรค์สังคม
อัตลักษณ์ เป็นครูมืออาชีพ รอบรูภ้ าษา เท่าทันเทคโนโลยี

ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คณ
ุ ธรรม นาสังคม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิ ต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรมน าสั ง คม ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง
ตอนกลาง
Excellence
: ความเป็นเลิศ
Dignity
: ความสง่างาม
Unity
: ความเป็นหนึ่งเดียว
สร้างสรรค์สังคม
เป็นครูมืออาชีพ รอบรูภ้ าษา เท่าทันเทคโนโลยี
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หัวข้อ
พันธกิจ

พันธกิจ และเป้าประสงค์ (เดิม)
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้
ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
สังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น
ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่า
ทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะ

ผลการทบทวน
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้
ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
สังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่า
ทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิช าชีพตรงตามความต้องการของสั งคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ
ชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุข
และมีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะ
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หัวข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม)

ผลการทบทวน

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์ 1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
2. นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับคณะ มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ครุศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ
กลยุทธ์

1. พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
2. มีสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
4. บัณฑิตมีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ใน
และมีคุณภาพ
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ 1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ 1.4 พัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รองรับกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะและตามลักษณะ Learning)
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและพัฒนาด้าน
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อนาไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ 2. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

2. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม
เป้าประสงค์ 1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสาหรับการทาวิจัยหรือผลงานวิชาการ 1.จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการทาวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมจากหน่วยงาน
ทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ
ภายนอก
2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
2.สร้างเครือข่ายในการวิจัยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
นานาชาติ
3.พัฒนาและจัดหาห้องปฏิบัติการเพื่อตอบสนองงานวิจัย
3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเนื่อง
4.ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์

2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร
สาหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิตหนังสือ ตารา
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการนาเสนอผลงานทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีสาหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการสาหรับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองตามสาย
งาน

2.1ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบและแนวทางในการเสนอขอรับ
ทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2ส่งเสริมการผลิตตารา ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.3ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
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ยุทธศาสตร์ 3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังค
เป้าประสงค์ 1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม
3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
4. มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้แก่คณะ
กลยุทธ์

3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
2. บูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
3. มีการบริการวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง

3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง
3.1ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
3.2 ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนา 3.2ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับคณะ
รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ตารา และ 3.3ส่งเสริมความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจัย
สื่อนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่ายการบริการวิชาการและสร้างรายได้
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม
และสร้างรายได้ให้กับคณะ
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ยุทธศาสตร์ 4. การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ มีการทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูร 1.มีผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ
2.มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์
4.1 ส่งเสริมการทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.พัฒนาหรือต่อยอดเอกลักษณ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในชุมชน สังคม และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัย
2..มีผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
3.มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
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ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

5. การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ 1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การ
กลยุทธ์
5.1 พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน

1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์การ
5.1 พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ที่ดใี นองค์การ
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และการปฏิบัติงาน
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร เพื่อให้คณะมีแผนไว้ ใช้เป็น
แนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยเกิดจากการร่วมมือกัน
ของบุคลากรในคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะครุศาสตร์ จานวน 42 คน
การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคณะให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม
รูปภาพประกอบการดาเนินโครงการ
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