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ค าน า 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)                        
ขึ้นเมื่อวันที่ 17-18  มิถุนายน 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือให้คณะมีแผนไว้ใช้เป็น
แนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยเกิดจากการร่วมมือกัน
ของบุคลากรในคณะ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
คณะ ก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับ
สถาบัน และกรอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าประสงค์ โครงการและตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน  
 คณะผู้จัดท าขอขอบพระคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ จนแล้วเสร็จ            
โดยแผนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในคณะฉบับนี้ จะเป็นแนวทางส าคัญในการก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
คณะที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง” 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตุลาคม  2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569) จัดท าขึ้นมา
เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีการวิเคราะห์สภาพการณ์
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก น ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคณะให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ว่า “คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ของประเทศ” ภายในแผนยุทธศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ 32 ตัวชี้วัด 27 โครงการหลัก ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่คณะร่วมกันก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินงาน มีดังนี้ 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and 
Governance) 
  เป้าประสงค์ 
  มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยง
ทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ    
 กลยุทธ์ 
   1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล     
   1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
   1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
   1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) 
  เป้าประสงค์ 
  บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มี
ความสุขในการท างาน 
  กลยุทธ์ 
   2.1 สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน (Happy Workplace) 
   2.2 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง     
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Green and Sustainable Campus) 
  เป้าประสงค์ 
  คณะครุศาสตร์มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เป็นคณะที่มีความสุขที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ 
   3.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ในทุกพ้ืนที่การศึกษาให้เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) 
  เป้าประสงค์ 
  มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และ
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 กลยุทธ์ 
   4.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
   4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
   4.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   4.4 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) 
  เป้าประสงค์ 
   ผลิตผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีความพร้อม 
   5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
   5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิตผล
งานที่มีคุณภาพ 
    
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate) 
  เป้าประสงค์ 
   บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
เป็นบัณฑิตที่ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
  กลยุทธ์ 
   6.1 พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ 
และความสามารถ 
   6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) 
  เป้าประสงค์ 
   เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า และเพ่ิม
มูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  กลยุทธ์ 
   7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะ 
ครุศาสตร์ 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 คณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community 
Faculty) 
  เป้าประสงค์ 
   เป็นผู้น าด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมชั้นน าของประเทศ โดยการน าเอาผลงานวิจัย
ผสมผสานกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่ 
  กลยุทธ์ 
   8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
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บทที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์ 
 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจาก              
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะ     
ครุศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550           
และข้อ 3  แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 
 
ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าสังคม  
 Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities. 
 
วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ของประเทศ  

Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for Manufacturing 
and Developing Teachers and Educational Personnel with Qualities and Moralities on 
Leading Society for Leading Area Based and Community. 
  
พันธกิจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 1. การบริหารและการจัดการองค์กร 
 2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี  
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม     
 3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 4. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง   
 5. ส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหาร 
 2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี  
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
 3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ 
 4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพ้ืนที่ของประเทศ
 5. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 Empowerment:  การเสริมสร้างพลัง 
 Dedication:  ความทุ่มเท ความเสียสละ 
 Uniqueness: ความมีเอกลักษณ์ 
 EDU: บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มศักยภาพและ
เป็นแบบอย่างท่ีดมีีเอกลักษณ์ความเป็นครู 
 
อัตลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน 

เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ 
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บทที่ 2 
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

3.1  หลักสูตรที่มีการจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบัน 
  3.1.1  ระดับบัณฑิตศึกษา 
    (1)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    (2)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
    (3)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    (4)  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 
    (5)  หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู 
  3.1.2  ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)        
    (1)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    (2)  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    (3)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    (4)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    (5)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
     (6)  สาขาวิชาภาษาไทย 
     (7)  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
     (8)  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   3.1.3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (1)  ระดับปฐมวัย 
    (2)  ระดับประถมศึกษา 
    (3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    (4)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
3.2  แผนเสนอขอเปิดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

หลักสูตรที่ขอเปิดใหม่ 
ปีงบประมาณที่เปิด/จ านวนที่เปิดรับ 

2565 2566 2567 2568 2569 
1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) 10     
   1.1 สาขาวิชาการบริหารและพฒันาการศึกษา 10     
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 60     
   2.1 สาขาการประถมศึกษา 60     

รวม 70     
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3.3 ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์คณะกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร ์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. การบริหารจัดการที่
ชาญฉลาดและธรรมาภิ
บาล (Smart 
Management and 
Governance) 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาล 
1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร 
1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ 
1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้
มาตรฐานสากล 

1. การบริหารจัดการที่
ชาญฉลาดและธรรมาภิ
บาล (Smart 
Management and 
Governance) 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรทีม่ีธรรมาภิบาล   
1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 
1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 

  

2. การบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human 
Resources/Culture) 

2.1 สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน (Happy 
Workplace) 
2.2 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2. การบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human 
Resources/Culture) 

2.1 สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน (Happy Workplace) 
2.2 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   

  

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (Green and 
Sustainable Campus) 

3.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม
ในทุกพื้นที่การศึกษาให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงานและ
การจัดการเรียนการสอน 
 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน (Green and 
Sustainable 
Campus) 

3.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของคณะครุศาสตร์ในทุกพื้นที่การศึกษาให้
เอื้ออ านวยต่อการปฏบิัติงานและการจัดการเรียนการสอน 
 

  

4. การศึกษาที่ เป็นเลิศ 
(Excellence Academy) 

4.1พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครฐัและภาคเอกชน 
4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของสังคม 
4.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4.4 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 

4. การศึกษาที่เป็นเลิศ 
(Excellence 
Academy) 

4.1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
4.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 
4.4 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 

  

5. งานวิจัยและนวัตกรรม
ที่เป็นเลิศ (Research 
and Innovation 
Excellence) 

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลยั
ให้มีความพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพัฒนา
ชุมชนเชิงพื้นที่ชั้นน าของประเทศ 
5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัให้สามารถผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ 
5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้าง

5. งานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เป็นเลิศ 
(Research and 
Innovation 
Excellence) 

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีความพร้อม 
5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่
เอื้อต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
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มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร ์  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

บรรยากาศการวจิัยที่เอื้อตอ่การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
6. การผลิตบัณฑิตที่เป็น
เลิศ (Excellence 
Graduate) 

6.1 พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้เป็นผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมมีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ และ
ความสามารถ 
6.2 โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่
นักศึกษา 
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

6. การผลิตบัณฑิตที่
เป็นเลิศ (Excellence 
Graduate) 

6.1 พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้เป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี
ค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ และความสามารถ 
6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

  

7. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เลิศ (Excellence 
Culture Community) 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลยันครพนม 
7.2 เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย
ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่ 

7. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เลิศ (Excellence 
Culture Community) 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจดัการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ 

  

8. มหาวิทยาลัยเพือ่การ
พัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
(Area-Based and 
Community 
University) 

8.1 การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับชุมชนในพื้นที่อนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

8. คณะครุศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาชุมชนเชิง
พื้นที่ (Area-Based 
and Community 
Faculty) 

8.1 การสร้างเครือข่ายความรว่มมือกับชุมชนในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 
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บทที่ 3 

 
การน ายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

 
3.1 การน าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ไปสูก่ารปฏิบัติ  
 3.1.1 มีการก าหนดรายละเอียดโครงการ ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  
งบประมาณ รวมทั้งผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และน าเข้าบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 
 3.1.2 ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ชี้แจงเกณฑ์ตัวชี้วัดแผน และรูปแบบการเก็บข้อมูลรวมถึงรูปแบบการประเมินผลตัวชี้วัด ให้แก่บุคลากร 
ในคณะรับทราบ 
 3.1.3 จัดท าสื่อหรือบันทึกข้อความการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3.1.4 มีการก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ทบทวน ปรับปรุง กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นและ               
ให้มกีารรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อมหาวิทยาลัยทุกปีงบประมาณ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

3.2 รายละเอียดของแผนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance) 
  เป้าประสงค์ 
   มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์ โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ   

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล 

1.1.1 แผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผน 
กลยุทธ์ทางการเงิน และ
รายงานต้นทุนต่อหนว่ย 

แผน/เล่ม 4 4 4 4 4 1.โครงการทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จ
ตามแผนด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านชุมชนสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร 
 

1.2.1 จ านวนช่องทาง
สื่อสารเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

จ านวน 5 5 5 5 5 2.โครงการพัฒนาระบบการส่ือสารองค์กรคณะครุศาสตร์
(จุลสาร วารสาร จดหมายขา่ว เว็บไซต์ facebook) 
 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

1.2.2 ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการที่ดีของบุคลากร
ภายในคณะ 

ร้อยละ 60 65 70 80 80 

1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพ 

1.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ใช้ระบบ 
เทคโลยีสารสนเทศ 

ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  
 

รองคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

1.4 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 
 

1.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 4.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการ
คุณภาพและศิลปวัฒนธรรม 

1.4.2 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตฯ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 

4 กลยุทธ ์ 7 ตัวชี้วัด        5 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) 
  เป้าประสงค์ 
  บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการท างาน 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

2.1สร้างความผาสุกในสถานที่
ท างาน (Happy Workplace) 

2.1.1จ านวนของ กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและ
เอื้ออ านวยความสะดวกในการ
ท างาน การใช้ชีวิต และ
สวัสดิการของบุคลากร 

กิจกรรม 3 3 3 3 3 1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมของที่ท างานให้มี
บรรยากาศของการท างานที่ดีและมีความสุขในการ
ท างานอยา่งมีส่วนร่วม 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

2.1.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 2. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร ฝ่ายวจิัยและพัฒนาหลกัสูตร 

2.2 การพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2.1 ร้อยละผู้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ  

ร้อยละ 30 35 40 45 50 3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 
 

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

2.2.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 

2 กลยุทธ ์ 4 ตัวชี้วัด       3 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Green and Sustainable Campus) 
  เป้าประสงค์ 
   คณะครุศาสตร์มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นคณะที่มีความสุขที่เกื้อหนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

3.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ของคณะครุศาสตร์ในทุกพื้นที่
การศึกษาให้เอือ้อ านวยตอ่การ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน 
 

1.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐานของ
คณะครุศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 1.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออ านวยตอ่การปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน 
(งานภาคสนาม/อาคารสถานที่) 
 
 
 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

1 กลยุทธ ์ 1 ตัวชี้วัด       1 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) 
  เป้าประสงค์ 
   มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มี
ผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.1พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 
 

4.1.1 จ านวนหลักสูตรใหม่
ของคณะครุศาสตร์ 
 

หลักสูตร
ใหม่ 

2 N/A N/A N/A N/A 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวจิัยและพัฒนา
หลักสูตร 

4.1.2 หลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 

หลักสูตร 13 15 15 15 15 

4.1.3 หลักสูตรของโรงเรียน
สาธิตฯที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 

หลักสูตร 2 2 2 2 2 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ผูอ้ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ 
รองผูอ้ านวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ 

4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
 

4.2.1ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
 

 

100 
 

 

100 
 

 

100 
 

100 
 

 

100 
 

3.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและบริการ
วิชาการ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
 

4.2.1ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
 

 

100 
 

 

100 
 

 

100 
 

100 
 

 

100 
 

4.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชพีการบริหาร
การศึกษา/สถานศึกษา 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

4.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 

4.3.1 จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 20 20 
 

20 20 20 5. โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การวจิัย และการผลิตผล
งานทางวิชาการ  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
บริการวิชาการ 4.3.2 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 

4.3.3 จ านวนรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน 

รายวิชา 8 8 8 8 8 6.โครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ที่
เน้นสมรรถนะเป็นฐาน 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
สาธิตฯ 

4.4 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มี
ความหลากหลาย 

4.4.1 จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษา 
 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 7. โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน นักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ 
รองคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา 

8. โครงการประชาสัมพันธแ์ละส่งเสริมการรับนักเรียน 
นักศึกษา 

4 กลยุทธ ์ 8 ตัวชี้วัด       8 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) 
  เป้าประสงค์ 
   ผลิตผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของคณะให้มีความพร้อม 
 

5.1.1 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

ค่าเฉลี่ย >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยั
ส าหรับบุคลากร 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนาหลกัสูตร 

5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจยัให้
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 

5.2.1 จ านวนเงินทุนวิจัย/
การผลิตหนังสือ หรือต ารา 
ภายในคณะที่จัดสรรให้กับ
คณาจารย ์
 

บาท 120,000 170,00
0 

220,00
0 

270,00
0 

320,000 2.โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือหรือต าราและการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั 
 

5.2.2 จ านวนของ
ผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จ านวน
งานวิจัย 

10 15 20 25 30 

5.2.3 จ านวนของต าราที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จ านวน
ต ารา 

5 6 7 8 9 

5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจยัและสร้างบรรยากาศการ
วิจัยที่เอือ้ต่อการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ 

5.3.1 วารสารครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) 

ฉบับ 3 3 3 3 3 3.โครงการพัฒนามาตรฐานวารสารครุศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3 กลยุทธ ์ 5 ตัวชี้วัด       3 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

ยุทธศาสตร์ที่ 6การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate) 
  เป้าประสงค์ 
   บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิต
สาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข  

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

6.1พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ และ
ความสามารถ 

6.1.1จ านวนของ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนกัศึกษา
วิชาชีพคร ู

กิจกรรม 10 
 

10 12 12 15 1. โครงการพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาวิชาชีพครู 
 

1.รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
2.รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและ
กิจการนกัศึกษา 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ศูนย์ฝึกฯ 

6.1.2จ านวนค่ายครุศาสตร์
อีสานเหนืออาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

กิจกรรม 2 2 2 2 2 2. โครงการค่ายครุศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

6.1.3 จ านวนกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
และการเข้าสูอ่าชีพ 

กิจกรรม 5 6 7 8 9 3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการ
เข้าสู่อาชีพ 
 

6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ ์

6.2.1 จ านวนกิจกรรมศิษย์
เก่าสัมพันธ ์

กิจกรรม 3 3 4 4 5 4. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์  รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและ
กิจการนกัศึกษา 

2 กลยุทธ ์ 4 ตัวชี้วัด       4 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) 
  เป้าประสงค์ 
   เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) โครงการขับเคลื่อน 

ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569  

7.1พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ 
 

7.1.1จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ของชาติ หรือกิจกรรมส่งเสริม

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และศาสนา หรือการใหบ้ริการ

วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและ

สังคม 

กิจกรรม 5 6 7 8 9 1.โครงการส่งเสริมงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะครุศาสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการ
จัดการคุณภาพและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1 กลยุทธ ์ 1 ตัวชี้วัด       1 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

ยุทธศาสตร์ที่ 8 คณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Faculty) 
  เป้าประสงค์ 
   เป็นผู้น าด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมชั้นน าของประเทศ โดยการน าเอาผลงานวิจัยผสมผสานกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

โครงการขับเคลื่อน ผู้รับผิดชอบ 
2565 2566 2567 2568 2569 

8.1การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนในพื้นที่อนุภูมภิาคลุ่มน้ า
โขงตอนกลาง 
 

8.1.1 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ 
วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง
เพื่อสร้างเครือข่าย 
การบริการวิชาการและสร้าง
รายได้ 

กิจกรรม 2 2 2 2 2 1. โครงการเปิดโลกกิจกรรม (open house) 
 
 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และบริการวิชาการ 

8.1.1 จ านวนกิจกรรมบริการ
วิชาการและครุศาสตรพัฒนา 

กิจกรรม 10 10 10 10 10 2. โครงการบริการวิชาการและครุศาสตรพัฒนา  
 

1กลยุทธ ์ 2 ตัวชี้วัด       2 โครงการ  
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  - เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
  - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

เปรียบเทียบข้อมูลเดิมและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
 

หัวข้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ปรัชญา พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คณุธรรม น าสังคม พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คณุธรรม น้อมน าสังคม  
Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities. 

วิสัยทัศน ์
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ  
Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for 
Manufacturing and Developing Teachers and Educational Personnel with 
Qualities and Moralities on Leading Society for Leading Area Based and 
Community. 

ค่านิยมหลัก Excellence : ความเป็นเลิศ 
Dignity     : ความสง่างาม 
Unity    :  ความเป็นหนึ่งเดียว 

Empowerment   :  การเสรมิสรา้งพลัง 
Dedication         :  ความทุ่มเท ความเสียสละ 
Uniqueness        :  ความมีเอกลักษณ ์
EDU : บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็ม
ศักยภาพและเป็นแบบอย่างท่ีดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครู 

เอกลักษณ ์ สร้างสรรคส์ังคม คณะครุศาสตรร์่วมสร้างสรรคส์ังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครมูอือาชีพ 
อัตลักษณ์  เป็นครูมืออาชีพ รอบรูภ้าษา เท่าทันเทคโนโลย ี เป็นครูมืออาชีพ รอบรูภ้าษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

หัวข้อ พันธกิจ และเป้าประสงค์ (เดิมปีงบ 64) พันธกิจ และเป้าประสงค์ (ปีงบ 65) 
พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา 

เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น 
ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
4. ส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การบูรณาการ การอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหารและการจัดการองค์กร 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้
ภาษาและเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
สังคม     
3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา 
4. บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
5. ส่งเสริม ท านุบ ารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ 
 

1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษา เท่า
ทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม  
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาได้ 
3. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ในประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลางได้ 
4. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือการบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานในคณะ  

1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและ
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและ
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 
3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาได้ 
4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและ
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ของประเทศ  
5. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 

เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 
4. การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) 

เป้าประสงค์ 1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
2. นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับคณะ มีความภาคภูมิใจในความเป็น 
ครุศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 

คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะและตามลักษณะ
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร์ 

4.1พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน 
4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม 
4.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่21 
4.4 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 

เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ 
6.การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate) 

เป้าประสงค์ 1. มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม 
2. นักศึกษามีคุณภาพด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
3. นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับคณะ มีความภาคภูมิใจในความเป็น 
ครุศาสตร์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 

บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ 
ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มี
จิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมี
ความสุข และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เพรียบพร้อม 

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2 จัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝึกประสบการณ์ใน
สถานศกึษาของรัฐและเอกชน เพื่อให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและมีคุณลักษณะ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งด้านวิชาการ บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะและตามลักษณะ
ของรายวิชาศึกษาทั่วไป 
1.5 สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานักศึกษาและคณะครุศาสตร์ 

6.1 พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมี
ค่านิยมท่ีดี มีศักยภาพ และความสามารถ 
6.2 โครงการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา 
6.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 2. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 5.งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation 

Excellence) 
เป้าประสงค์ 1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงานวิชาการ

ทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ 
2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเนื่อง 

ผลิตผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ถูกน าไปใช้ในการแก้ปัญหาของพ้ืนที่ 
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
วัฒนธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ์ 2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร
ส าหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิตหนังสือ ต ารา 
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีส าหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองตามสาย
งาน 

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีความพร้อม 
5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่
เอ้ือต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 2. การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) 
เป้าประสงค์ 1. มีงบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกส าหรับการท าวิจัยหรือผลงานวิชาการ

ทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ 
2. มีงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
3. บุคลากรภายในคณะทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรคณะครุศาสตร์ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการท างาน 

กลยุทธ์ 2.1 แสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก และจัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร
ส าหรับการวิจัยทางด้านการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ให้มีการผลิตหนังสือ ต ารา 
สื่อการสอน บทความวิจัย บทความวิชาการ และการน าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
2.3 จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อให้บุคลากรมีเวทีส าหรับ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
2.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านวิชาการส าหรับบุคลากรในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้วารสารของคณะครุศาสตร์ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในคณะทุกระดับได้รับการพัฒนาตนเองตามสาย
งาน 

2.1 สร้างความผาสุกในสถานที่ท างาน (Happy Workplace) 
2.2 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (พ.ศ.2565 - 2569)    

หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 3. การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม 8.มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and 

Community Faculty) 
เป้าประสงค์ 1. มีชุมชน สถานศึกษา สังคม ที่ได้รับการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง   

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และสื่อเผยแพร่ความรู้สู่
สังคม 
3. มีความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ ตลอดทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
4. มีการบริการวิชาการที่สร้างรายได้แก่คณะ 

เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษา
คุณค่า และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน สถานศึกษา สังคม อย่างต่อเนื่อง 
3.2 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน กลับมาพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การปรับปรุงรายวิชา/หลักสูตร การเขียนหนังสือ ต ารา และ
สื่อนวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่สังคม 
3.3 ส่งเสริมความร่วมมือด้านบริการวิชาการ หรือการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทางการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม
และสร้างรายได้ให้กับคณะ 

8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในพ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 
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หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 4. การท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 7.ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) 
เป้าประสงค์ มีการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ

การบูรณาการการอยู่ร่วมกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพ่ือรักษาคุณค่า 
และเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชน สังคม และประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

7.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
7.2 เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของพ้ืนที่ 
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หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 1. การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management 

and Governance) 
เป้าประสงค์ 1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์การ 

มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 
1.4 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล 
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หัวข้อ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (เดิม) ผลการทบทวน 
ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาองค์การให้มีคุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 3.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Green and Sustainable Campus) 
เป้าประสงค์ 1. การบริหารจัดการองค์การมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

2. คณะครุศาสตร์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
3. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของ
องค์การ 

มหาวิทยาลัยนครพนมมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสุขที่เก้ือหนุนให้
เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 5.1 พัฒนาการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะให้มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ 
5.3 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะได้มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์การ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนมในทุกพ้ืนที่การศึกษา
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
3.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมให้สมบูรณ์ในทุก
พ้ืนที่การศึกษา 
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
ขึ้นเมื่อวันที่ 17-18  มิถุนายน 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือให้คณะมีแผนไว้ใช้เป็น
แนวทาง ทิศทางในการบริหารคณะให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยเกิดจากการร่วมมือกัน
ของบุคลากรในคณะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะครุศาสตร์ จ านวน 50 คน  
การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยนครพนม จากการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคณะให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
  
  รูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ 
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ค าสั่งคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที ่121/ ๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
............................................................ 

 ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะด าเนินจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือให้เกิดการ
คล่องตัวและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.๒๕๔๘  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
   ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
     ๑.๑  คณบดีคณะครุศาสตร์             ประธานกรรมการ 
     ๑.๒  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน          รองประธานกรรมการ 
     1.3  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ  
     ๑.4  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ   กรรมการ 
    ๑.5  รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการและเลขานุการ 

   หน้าที ่1. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
      และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
      2. ควบคุม ก ากับการด าเนินงานของคณะกรรมการในการจัดท าแผนให้เป็นไปตาม
นโยบายและภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      3. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่ก าหนด 
      4. ตรวจสอบการรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ 
       ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
      5. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการสรุปผลรายงานและการ
จัดท ารายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
   2.1  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน   ประธานกรรมการ 
   2.2  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  
    2.2.1  ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์   กรรมการ 
   2.3  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
    2.3.1  รศ.ดร.นิราศ  จันทรจติร   กรรมการ 
   2.4  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 
    2.4.1  ผศ.ดร.นาฏยาพร   บญุเรือง   กรรมการ 
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   2.5  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    2.5.1  ผศ.นิดาพร  อาจประจญ   กรรมการ 
   2.6  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    2.6.1  อาจารย์ภาวดี  พันธรักษ์   กรรมการ 
   2.7  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    2.7.1  อาจารย์พงศ์เทพ  โคตรประทุม   กรรมการ 
   2.8  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    2.8.1  อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย   กรรมการ 
   2.9  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
    2.9.1  ผศ.ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
   2.10  สาขาวิชาภาษาไทย  
    2.10.1  อาจารย์นันทิญา  พันธ์โชต ิ   กรรมการ 
   2.11  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
    2.11.1  อาจารย์ ดร.อาริยา  สุริยนต์   กรรมการ 
   2.12  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
    2.12.1  อาจารย์ก าพร  ประชุมวรรณ   กรรมการ 
   2.13 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) 
    2.13.1  ผศ.ดร.ศุภกร  ศรเพชร   กรรมการ 
   2.14  สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
    2.14.1  อาจารย์ ดร.เบญจ์  กิติคุณ   กรรมการ 
   2.15  นางภัคณัท  หตะเสน กรรมการ 
   2.16  นางสุปภาดา  เซียวสกุล กรรมการ 
   2.17  นางสาวอรอนงค์  ค าคนซื่อ กรรมการ 
   2.18  นางสายชล  วงค์ใหญ่ กรรมการ 
   2.19  นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ์ กรรมการ 
   2.20  นางสาวอรอนงค์  มงกุฎ  กรรมการ 
   2.21  นายอาทิตย์  โสภา กรรมการ 
   2.22  นายณัฐวรรธน์  ตันรัตนกุลชัย กรรมการ 
   2.23  นางสาวอิชยา  กองไชย กรรมการ 
   2.24  นายวินัย  บุญลคร กรรมการ 
   2.25  นางสาวสิริกานต์  แก้วไกรสร กรรมการ  
   2.26  นายนันทวรภัทร  พิมพ์ศักดิ์ กรรมการ 
   2.27  นางสาวกฤติกา  ยศอินทร์ กรรมการ 
   2.28  นางสุชิรา  ศรีสมยา กรรมการ 
   2.29  นางสาววัชราภรณ์  วงัหอม กรรมการ 
   2.30  นางสาวสภุาวดี   กาญจนเกต กรรมการ 
   2.31  นายรัฐพงษ์ โป้เคน กรรมการ 
   2.32  นายนิธิศ  ทองอนงค์ กรรมการ 
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   2.33  นางสาวเทียรสว่าง ทองพิทักษ์ กรรมการ 
   2.34  นางสาววิมลแย้ม โสมี กรรมการ 
   2.35  นางสาวมนัสนันท์ กาญจนาภา กรรมการ 
   2.36  นางสาวจันทกานติ์ อุปถัมภ์ กรรมการ 
   2.37  นางณัฐยานันท์ สุวอ กรรมการ 
   2.38  นางสาวอารียา บันหาร กรรมการ 
     ๒.39 นางสาวชนิดา  ขัดทะเสมา     กรรมการและเลขาฯ 
 
 

 หน้าที ่ ๑. ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์  
    ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis) ของคณะเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดท ายุทธศาสตร์ของคณะ 
    ๓. ทบทวนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และโครงการหลักของคณะให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัย 
    4. วิเคราะห์และระบุโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะและสถาบัน 
    5. ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
    5. ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ (กลางปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
    6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ - ๔  
(๑ ตุลาคม ๒๕64 - ๓๐ กันยายน ๒๕65) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ตามแผนของคณะ  
    7. รายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ตามรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 
    8. รวบรวมผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 
    9. ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ก าหนด 
    10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 
   

     สั่ง  ณ  วันที่   3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์) 
                 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 



042 587 181

edu@npu.ac.th

http://edu.npu.ac.th

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม
167/1 หมู 8 บานเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม 48000


