แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับกลางปี
(1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครัง้
ที่ 5/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
ได้รับอนุมัตทิ ี่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติรายการใช้จ่ายเงินรายได้
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
และอนุมัติรายการใช้จ่ายเงินสะสม
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

คานา
ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้ กาหนดให้มีโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ ของคณะและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ ในการกาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์
กิจกรรมโครงการ และกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานร่วมกัน โดยแผนปฎิ บั ติ ร าช การ คณะครุ ศ าสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนที่ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ในการนี้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ รวบรวม วิเคราะห์และจาแนกโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานในภาพรวมของคณะ และเพื่อให้ง่าย ต่อ
การประเมินผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
และผลจากการประเมิน จะเป็ น ข้อมูล ส าคัญส าหรับ การปรับปรุงและพัฒ นางานตามพันธกิจและประเด็ น
ยุทธศาสตร์ของคณะในปีต่อ ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและ
ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านทีส่ ละแรงกายแรงใจ ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จน
แล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานและพัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมษายน 2564
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข

บทสรุปผู้บริหาร
สื บ เนื่ อ งจากมติ ค ณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม พ.ศ.2558
เห็นสมควรให้จัดตั้งคณะครุศาสตร์ขึ้นเป็นคณะหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักการบริหารงานตาม
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนโยบายหลัก นับเนื่องระยะเวลาตั้งแต่จัดตั้งถึง
ปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะครุศาสตร์ ได้ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะมาโดยตลอด ในการร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะ ประกอบกับการนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) แผน
อุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) นโยบายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์ห้าปีมหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน
มาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารคณะให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และพันธกิจของคณะ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นบนฐานข้อมูลทางการเงิน
รายรับและรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับนโยบายการบริหารเงินงบประมาณแบบ
สมดุล และนโยบายการเสริมสร้างสมรรถนะทางการเงินของคณะครุศาสตร์ ให้มีความโปร่งใส มีเสถียรภาพและ
มั่นคง โดยได้รับความเห็นชอบจากมติการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติรายการใช้จ่ายเงินรายได้ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 และอนุมัติรายการใช้
จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รวมอนุมัติงบประมาณจัดสรร
จานวนเงิน ทั้งสิ้น 32,188,450 บาท ประกอบด้ว ยเงินรายได้ จานวนเงินทั้งสิ้ น 26,263,200 บาท เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุน จานวน 3,060,000 บาท และเงินสะสม จานวน 2,865,250 บาท
ในนามของคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจาคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร
ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ อีกทั้งยังร่วมแรง ร่วมใจ ดาเนินกิจกรรมโครงการให้
สาเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของแผน และบรรลุพันธกิจของคณะครุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ค

ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป็ น คณะที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามมติ ข องสภามหาวิ ท ยาลั ย
นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย นครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะ
ครุศาสตร์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริห ารส่ว นงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
และข้อ 3 แห่ งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึ กษา เรื่องหลั ก เกณฑ์ การจัด ตั้งส่ ว นงานภายในของ
สถาบั น อุดมศึก ษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวัน ที่ 1 ตุ ล าคม พ.ศ.2558 คณะครุ ศาสตร์ จึงมี ส ถานะ
เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ปรัชญา
พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
พันธกิจ
1. ผลิ ตบั ณฑิตและพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็น ครูมืออาชีพ รอบรู้ภ าษา เท่าทัน
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ใน
ประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
1

5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในคณะ
ค่านิยมหลัก
Excellence
Dignity
Unity

: ความเป็นเลิศ
: ความสง่างาม
: ความเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์
เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สร้างสรรค์สังคม
โครงสร้างการบริหาร

2

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

หลักสูตร/ปริญญา
ครุศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูป้ ระถมศึกษา
วิชาชีพครู
การศึกษาปฐมวัย
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตรศึกษา
ดนตรีศึกษา

จานวนบุคลากร (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
สายงาน/ประเภทบุคลากร

จานวน (คน)
60
6
41
13
41
3
5
8
24
1
101

1. สายวิชาการ
1.1 ข้าราชการ (เงินแผ่นดิน)
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)
2. สายสนับสนุน
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)
2.5 พนักงานจ้างเหมาบริการ (งบรายได้ของสาขาฯ)
รวมบุคลากรทั้งสิ้น

ประมาณการรายรับและแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะครุศาสตร์ได้จัดทาประมาณการรายรับ ประจาปี 2564 จากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน จานวน 3,060,000 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จานวน 19,827,700 บาท และได้รับ
อนุมัติจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติแผนงบประมาณประจาปี 2564 จาแนก
เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจานวน 3,060,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 26,263,200 บาท เงินสะสม 2,865,250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,188,450 บาท รายละเอียดดังตาราง

แหล่งงบประมาณรายได้

ประมาณการรายรับ

งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
เงินสะสม
รวมเป็นเงิน

3,060,000
26,263,200
2,865,250
32,188,450
3

ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
3,060,000
26,263,200
2,865,250
32,188,450

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณจาแนกตามรายจ่ายประจาและรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา (จาแนกรายไตรมาส)
ที่
1
2

แผนต้นปี
งบประมาณที่จัดสรร
รวมรายจ่าย
2564
ประจา
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผ่นดิน
1,170,198.00
644,567.50
101,451.00
944,482.50 1,773,352.00 1,170,198.00
งบรายได้
18,386,946.00 3,813,797.04 3,650,317.73 9,562,211.46 27,388,696.00 18,386,946.00
2.1 บ.กศ.
14,903,246.00 3,768,797.04 2,784,763.73 5,231,211.46 16,077,146.00 14,903,246.00
2.2 ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรฯ
589,600.00
420,150.00
923,100.00
589,600.00
2.3 ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ 2,894,100.00
45,000.00
865,554.00
885,600.00 2,724,400.00 2,894,100.00
2.4 ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมฯ
160,000.00
512,800.00
2.5 ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
4,286,000.00
2.6 สะสม
2,865,250.00 2,865,250.00
รวม
19,557,144.00 4,458,364.54 3,751,768.73 10,506,693.96 10,445,220.77 29,162,048.00
งบประมาณ

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (จาแนกรายไตรมาส)
ที่

งบประมาณ

1
2

แผ่นดิน
งบรายได้
2.1 บ.กศ.
2.2 ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรฯ
2.3 ป.โท สาขาวิชาการบริหารฯ
2.4 ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมฯ
2.5 ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
2.6 สะสม
รวม

แผนต้นปี
2564
1,889,802.00
1,440,754.00
196,754.00
183,700.00
1,060,300.00

3,330,556.00

ไตรมาสที่ 1
561,424.00
419,840.00
29,600.00
45,000.00
345,240.00

981,264.00

4

งบประมาณที่จัดสรร
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
421,030.00
293,144.00
255,400.00
661,100.00
25,400.00
161,100.00
40,000.00
230,000.00
450,000.00
10,000.00

676,430.00

954,244.00

160,000.00

รวมรายจ่าย
ตามยุทธศาสตร์
1,286,648.00
1,739,754.00
254,754.00
85,000.00
1,230,000.00
10,000.00
160,000.00

414,464.00

3,026,402.00

ไตรมาสที่ 4
11,050.00
403,414.00
38,654.00
204,760.00

ส่วนที่ 2
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ลาดับ

จานวนโครงการ
หลัก
20

1
981,264.00

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
2
3
676,430.00
954,244.00

4
414,464.00

7

717,514.00

408,630.00

782,244.00

3

119,600.00

80,800.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาชุมชนและสังคม

3

128,000.00

183,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา
เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

3

7,000.00

4

9,150.00

4,000.00

2,000.00

4,458,364.54
2,352,212.00
2,106,152.54

3,751,768.73
2,273,633.00
1,478,135.73

10,506,693.96
2,218,605.00
8,288,088.96

10,445,220.77
2,273,700.00
8,171,520.77

5,439,628.54

4,428,198.73

11,460,937.96

10,859,684.77

ยุทธศาสตร์

1 รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและ
คุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์
ของคณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้าน
วิชาการ วิจยั หรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม

2
2.1
2.2
2.3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มี
คุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล
รายจ่ายประจา
งบบุคลากร
งบตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบลงทุน
รวม

จานวนเงิน
3,026,402.00

100.00

295,810.00

2,204,198.00

72.83

130,000.00

88,654.00

419,054.00

13.85

40,000.00

30,000.00

381,000.00

12.59

7,000.00

0.23

15,150.00

0.50

29,162,048.00
9,118,150.00
20,043,898.00
32,188,450.00

100.00
31.27
68.73
-

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5

ร้อยละ

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
แผนการใช้จ่ายสาขาวิชา
ด้านการ
รายจ่ายประจา รวมงบประมาณ
พัฒนา
ด้านการทานุ
จานวนเงิน
ด้านการ
ด้านการบริการ
ด้านการพัฒนา
สาขา
สาขา
หลักสูตรตาม
บารุง
พัฒนานักศึกษา
วิชาการ
อาจารย์
มาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ
1 รายจ่ายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์
601,926.00
57,416.00
131,000.00
60,100.00
65,138.00 915,580.00
183,420.00
1,099,000.00

ลาดับ

ยุท ธศาสตร์

1.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

96,600.00

1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

84,000.00

1.3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

10,000.00
25,000.00

30,000.00

136,600.00

30,900.00

167,500.00

3,000.00

3,000.00

115,000.00

24,000.00

139,000.00

94,200.00

15,000.00

10,000.00

119,200.00

28,800.00

148,000.00

1.4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

64,500.00

38,000.00

102,500.00

12,000.00

114,500.00

1.5 สาขาวิชาสังคมศึกษา

92,400.00

17,480.00

10,000.00

119,880.00

51,620.00

171,500.00

1.6 สาขาวิชาภาษาไทย

63,226.00

12,936.00

10,000.00

44,600.00

20,138.00

150,900.00

36,100.00

187,000.00

1.7 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา

65,000.00

2,000.00

30,000.00

2,500.00

15,000.00

114,500.00

114,500.00

1.8 สาขาวิชาดนตรีศึกษา

42,000.00

15,000.00

-

57,000.00

57,000.00

จานวน

601,926.00

57,416.00

131,000.00

60,100.00

65,138.00

915,580.00

ร้อยละ

65.74

6.27

14.31

6.56

7.11

100.00
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183,420.00

1,099,000.00

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขาบริหารและพัฒนาการศึกษา
แผนการใช้จ่ายสาขาวิชาบริห ารและพัฒนาการศึ กษา
ลาดับ

ยุท ธศาสตร์

1 รายจ่ายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์
1.1

สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา

ด้านการ
พัฒนา
ด้านการทานุ
ด้านการ
ด้านการบริการ
ด้านการพัฒนา
หลักสูตรตาม
บารุง
พัฒนานั กศึ กษา
วิชาการ
อาจารย์
มาตรฐาน
ศิ ลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ
790,000.00
60,000.00
130,000.00
50,000.00
200,000.00

จานวนเงิน

รายจ่ายประจา
สาขา

รวมงบประมาณ
สาขา

1,230,000.00

2,724,400.00

3,954,400.00

790,000.00

60,000.00

130,000.00

50,000.00

200,000.00

1,230,000.00

2,724,400.00

3,954,400.00

จานวน

790,000.00

60,000.00

130,000.00

50,000.00

200,000.00

1,230,000.00

2,724,400.00

3,954,400.00

ร้อยละ

64.23

4.88

10.57

4.07

16.26

100.00

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ระดับปริญญาเอก
แผนการใช้จ่ายป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ลาดับ

ยุท ธศาสตร์

1 รายจ่ายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์
1.1

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ด้านการ
พัฒนา
ด้านการทานุ
ด้านการ
ด้านการบริการ
ด้านการพัฒนา
หลักสูตรตาม
บารุง
พัฒนานั กศึ กษา
วิชาการ
อาจารย์
มาตรฐาน
ศิ ลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ
55,000.00
20,000.00
10,000.00
55,000.00

20,000.00

จานวนเงิน

รวมงบประมาณ
สาขา

85,000.00

923,100.00

1,008,100.00

10,000.00

85,000.00

923,100.00

1,008,100.00

923,100.00

1,008,100.00

จานวน

55,000.00

-

20,000.00

-

10,000.00

85,000.00

ร้อยละ

64.71

-

23.53

-

11.76

100.00
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รายจ่ายประจา
สาขา

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
แผนการใช้จ่าย ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึ กษา

ลาดับ

ด้านการ
รายจ่าย
รวม
พัฒนา
ด้านการทานุ
จานวนเงิน
ด้านการ
ด้านการบริการ
ด้านการพัฒนา
ประจาสาขา งบประมาณสาขา
หลักสูตรตาม
บารุง
พัฒนานั กศึ กษา
วิชาการ
อาจารย์
มาตรฐาน
ศิ ลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ
10,000.00
10,000.00 20,000.00 512,800.00
532,800.00

ยุท ธศาสตร์

1 รายจ่ายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์
1.1

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา

10,000.00

10,000.00

20,000.00 512,800.00

532,800.00
532,800.00

จานวน

10,000.00

-

-

-

10,000.00

20,000.00

ร้อยละ

50.00

-

-

-

50.00

100.00

512,800.00

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
แผนการใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนี ยบัตรบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ลาดับ

ยุท ธศาสตร์

1 รายจ่ายตามประเด็น ยุท ธศาสตร์

ด้านการ
พัฒนา
ด้านการทานุ
ด้านการ
ด้านการบริการ
ด้านการพัฒนา
หลักสูตรตาม
บารุง
พัฒนานั กศึ กษา
วิชาการ
อาจารย์
มาตรฐาน
ศิ ลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ
80,000.00
30,000.00
50,000.00
-

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัตรบัณฑิต
1.1
สาขาวิชาชีพครู

80,000.00

จานวน

80,000.00

ร้อยละ

50.00

จานวนเงิน

รวมงบประมาณ
สาขา

160,000.00

4,286,000.00

4,446,000.00

160,000.00

4,286,000.00

4,446,000.00

4,286,000.00

4,446,000.00

30,000.00

50,000.00

-

30,000.00

50,000.00

-

160,000.00

-

18.75

31.25

-

100.00
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รายจ่ายประจา
สาขา

ส่วนที่ 3
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย รวมถึงกิจกรรมโครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการกากับติดตามการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ จาแนกตามยุทธศาสตร์
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 เป้าประสงค์ 20 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด 20 โครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
กลยุทธ์

1. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน

1.1 จัดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการหลักสูตร
ของคณะครุศาสตร์

1.1.1แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์

2. มีสภาพแวดล้อมการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสถานการณ์

1.2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

1.2.1 จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุก (Active Learning)

ร้อยละ

1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19)

1.3.1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน
และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

1.4.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ผา่ นการฝึก
ประสบการณ์ในสถานศึกษา

3. นักศึกษามีคุณภาพด้าน
วิชาการและทักษะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
แผน
10

เป้าประสงค์

9

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการหลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

60

2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
แบบเชิงรุก

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ค่าเฉลี่ย

>3.50

3.โครงการจัดหาและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

ร้อยละ

100

4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
คณะและตามลักษณะของรายวิชาศึกษาทั่วไป

4. นักศึกษาปัจจุบันและ 1.6 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนา
ศิษย์เก่ามีความผูกพันกับ นักศึกษาและคณะครุศาสตร์
คณะ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นครุศาสตร์ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
คณะ
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5 เป้าประสงค์
7 กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
1.5.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านวิชาการหรือบริการวิชาการหรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
ร้อยละ
100

1.6.1 จานวนกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า

จานวน

3

1.7.1 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ร้อยละ

50

7 ตัวชี้วัด

10

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการ บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

6. โครงการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่า

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

7. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรสายวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ

7 โครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

1.จัดหาแหล่งทุน
สนับสนุนการทาวิจัยหรือ
สร้างนวัตกรรมจาก
หน่วยงานภายนอก

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบและ
แนวทางในการเสนอขอรับทุนวิจยั ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

2.ส่งเสริมการตีพิมพ์และ
เผยแพร่งานวิจยั ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2 เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั
2.1.1 จานวนเงินทุนวิจัยภายในคณะที่จัดสรร
ให้กับคณาจารย์

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
บาท
40,000

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
รองคณบดีฝ่าย
ศักยภาพด้านการวิจยั สาหรับบุคลากร กิจการฯ

2.1.2 จานวนเงินทุนวิจัยภายนอกที่ได้รบั

บาท/คน

25,000

2.2 ส่งเสริมการ ตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ร้อยละ

25

2. โครงการส่งเสริมการเขียนตารา
และตีพิมพ์ผลงานวิจัย

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน Thai-Journal Citation
Index Centre (TCI)

2.3.3 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ThaiJournal Citation Index Centre (TCI)

ฉบับ

3

3.โครงการพัฒนามาตรฐานวารสารครุ รองคณบดีฝ่าย
ศาสตร์
กิจการ

3 กลยุทธ์

4 ตัวชี้วัด

11

3 โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาชุมชนและสังคม
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการบริการวิชาการที่
สร้างรายได้
2. บูรณาการองค์ความรู้
จากการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
3. มีการบริการวิชาการ
และร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ทางวิชาการ วิจยั
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
3 เป้าประสงค์

กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
3.1.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ/
1
ที่สร้างรายได้
กิจกรรม
ตัวชี้วดั

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริการวิชาการที่สร้าง
รายได้

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

3.2 ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชาจัดทาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับคณะ

3.2.1 จานวนหลักสูตรระยะสั้นที่สร้างรายได้

หลักสูตร

1

2. โครงการหลักสูตรระยะสั้นที่สร้าง
รายได้

รองคณบดีฝา่ ย
กิจการฯ

3.3 ส่งเสริมความร่วมมือหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นใน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางเพื่อสร้าง
เครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้างรายได้

3.3.1 จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้างรายได้

กิจกรรม

9

3. โครงการความร่วมมือหรือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิจยั
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลางเพื่อสร้างเครือข่ายการ
บริการวิชาการและสร้างรายได้

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

3 กลยุทธ์

3 ตัวชี้วัด
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3 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.มีผลงานการทานุบารุง
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม
รวมไปถึงภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

4.1 พัฒนาหรือต่อยอดเอกลักษณ์ทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการวิจัย

4.1.1 ผลงานวิจัยการพัฒนาหรือต่อยอด
เอกลักษณ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 มีผลงานการทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมรวม
ไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ

4.2.1 จานวนผลงานการทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่มี
เอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

2. มีการเผยแพร่การทานุ
บารุงศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมรวมไปถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2 เป้าประสงค์

4.3 มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 4.3.1 มีการเผยแพร่การทานุบารุงศาสนา
รวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ
ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
และนานาชาติ
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

3 กลยุทธ์

3 ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
ผลงาน
1

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการวิจัยการพัฒนาหรือต่อยอด
เอกลักษณ์ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

จานวน

1

2.โครงการทานุบารุงศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

กิจกรรม

1

3. โครงการเผยแพร่การทานุบารุง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3 โครงการ

รองคณบดีฝ่าย
กิจการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการ
องค์การมีคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
2. คณะครุศาสตร์เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้

3. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่
ดีขององค์การ
3 เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

ค่าเป้าหมาย
หน่วยนับ
2564
แผน
1

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและแผน

รองคณบดีทุกฝ่าย

5.1 พัฒนาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะให้มี
คุณภาพ สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

5.1.1 แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5.1.2 ร้อยละความสาเร็จตามแผนดาเนินงาน

ร้อยละ

90

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะ

5.2.1 จานวนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการ
ปฏิบัติงาน

กิจกรรม

2

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การเรียนการสอน การวิจยั และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์การ

5.3.1 จานวนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในคณะ

กิจกรรม

3

3. โครงการพัฒนาสุขภาพและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร

5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

5.4.1 ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

ค่าเฉลี่ย

4.00

4 กลยุทธ์

5 ตัวชี้วัด
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4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองคณบดีฝ่าย
ทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของคณะ บริหารและแผน
4 โครงการ

ความสอดคล้องของแผนยุทธ์ศาสตร์กับแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564

15

ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการ

16

ภาคผนวก
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี กิจกรรมทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2564
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

26

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กิจกรรมทบทวน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมา .ศศศ56 4
คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได้ มี โ ครงการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละจั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี กิจกรรมทบทวน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อทาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) ขึ้น
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยในการจัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กิ จ กรรมทบทวน แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ และแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ
จานวน 42 คน และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
2. คณะครุศาสตร์มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. คณะครุศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เพื่อเป็นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนา บูรณาการและผลักดันการดาเนินภารกิจต่างๆ ของ
คณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และนาแผนไป
บริหารจัดการคณะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป
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รูปภา.ประกอบการดาเนินโครงการ

28

29

30

31

32

33

34

