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แผนปฏิบัติราชการ
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คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ได้รับอนุมัติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
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ก

คานา
ตามที่คณะครุศาสตร์ ได้กาหนดให้มีโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ ของคณะและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ ในการกาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์
กิจกรรมโครงการ และกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานร่วมกัน โดยแผนปฎิ บั ติ ร าช การ คณะครุ ศ าสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ประกอบด้วยสาระสาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนที่ 3 เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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
ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่สละแรงกายแรงใจ ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จนแล้วเสร็จ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานและพัฒนาคณะครุศาสตร์ ให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เมษายน 2565
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- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี กิจกรรมทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ค

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 6 ปี
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของคณะครุศาสตร์ ได้ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะมาโดยตลอด ในการร่ว มกันวิเคราะห์สภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอก
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. 2565-2569) มาปรับใช้เป็น
แนวทางในการบริหารคณะให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และพันธกิจของคณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นบนฐานข้อมูลทางการเงิน
รายรับและรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับนโยบายการบริหารเงินงบประมาณแบบ
สมดุล และนโยบายการเสริมสร้างสมรรถนะทางการเงินของคณะครุศาสตร์ ให้มีความโปร่งใส มีเสถียรภาพและ
มั่นคง โดยได้รับความเห็นชอบจากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 รวมงบประมาณคณะครุศาสตร์ที่ได้รับ อนุมัติงบประมาณจัดสรรจานวนเงินทั้งสิ้น
จานวน 48,467,720 บาท แบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน จานวน 2,535,400 บาท
งบประมาณเงินรายได้ จานวน 32,347,420 บาท และงบประมาณเงินสะสม จานวน 13,584,900 บาท
ในนามของคณบดีคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประจาคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร
ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะครุศาสตร์ ที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ อีกทั้งยังร่วมแรง ร่วมใจ ดาเนินกิจกรรมโครงการให้
สาเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของแผน และบรรลุพันธกิจของคณะครุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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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 น้อมนาสังคม
Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities.
วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ คุณธรรม นาสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ของประเทศ
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
1. การบริหารและการจัดการองค์กร
2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เ ป็ น เป็ น ครู มื อ อาชี พ รอบรู้ ภ าษาและ
เทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
3. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
4. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. ส่งเสริม ทานุบารุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2
เป้าประสงค์
1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการ
บริหาร
2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพื้นที่ของ
ประเทศ 5. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค่านิยมหลัก
Empowerment: การเสริมสร้างพลัง
Dedication: ความทุ่มเท ความเสียสละ
Uniqueness: ความมีเอกลักษณ์
EDU: บุคลากรคณะครุศาสตร์ร่วมกันเสริมสร้างพลังด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มศักยภาพ
และเป็นแบบอย่างที่ดีมีเอกลักษณ์ความเป็นครู
อัตลักษณ์
เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทางาน
เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ

3
โครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร

- งานวิจัย
- งานพัฒนาหลักสูตร

- งานสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
- งานจุลสาร/จดหมายข่าว
- งานวารสาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการ
คุณภาพและศิลปวัฒนธรรม
- งานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสานักงาน
คณบดีคณะครุศาสตร์

- งานสารบรรณ
- งานบุคลากร
- งานนโยบายและแผน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานบริหารความเสี่ยง

- งานวิชาการ
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานแนะแนวและรับเข้า
- งานทุนการศึกษาของนักศึกษา
- งานกลุ่มวิชาชีพครู

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และบริการวิชาการ
- งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
- งานบริการวิชาการ

- งานบัณฑิตศึกษา
- งานกิจการนักศึกษา
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานศิษย์เก่า
- งานหอพักนักศึกษา
- งานอาคารสถานที่
- งานยานพาหนะ
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานกิจกรรมสร้างชุมชนทางวิชาชีพ
- งานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
- งานโสตทัศนูปกรณ์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ
- งานบริหารวิชาการ
- งานบริหารงบประมาณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารงานทัว่ ไป

เครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน

4
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ปริญญาตรี

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

สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
หลักสูตรและการสอน
วิชาชีพครู
การศึกษาปฐมวัย
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตรศึกษา
ดนตรีศึกษา

จานวนบุคลากร (ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
สายงาน/ประเภทบุคลากร
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

จานวน (คน)
59
4
45
1
9
36
3
4
8
21
1
95

5
ประมาณการรายรับและแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะครุศาสตร์ได้จัดทาประมาณการรายรับ ประจาปี 2565 จาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงิ นอุดหนุน จานวน 2,535,400 บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน
32,347,420 บาท และงบประมาณเงินสะสม จานวน 13,584,900 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 อนุมัติ
แผนงบประมาณประจาปี 2565 จาแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน จานวน 2,535,400
บาท งบประมาณเงินรายได้ จานวน 32,347,420 บาท และงบประมาณเงินสะสม จานวน 13,584,900
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,467,720 บาท รายละเอียดดังตาราง
แหล่งงบประมาณ
รายได้
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงิน
รายได้
เงินสะสม
รวมเป็นเงิน

ประมาณการ
รายรับ
(ต้นปี)

ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย (ต้นปี)

2,535,400
34,784,400

2,535,400
34,784,400

13,584,900
50,904,700

13,584,900
50,904,700

ประมาณการ
รายรับ
(ปรับกลางปี)

ได้รับอนุมัติ
จากสภา
มหาวิทยาลัย
(ปรับกลางปี)
2,535,400
2,535,400
32,347,420 32,347,420
13,584,900
47,467,720

13,584,900
47,467,720

แผนการจัดสรรเงินงบประมาณจาแนกตามรายจ่ายประจาและรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8
ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ประจาปี พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and
Governance)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)
ยุทธศาสตร์ที่ 8 คณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community
Faculty)
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แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา (จาแนกรายไตรมาส)
ลาดับ

งบประมาณ

รายจ่ายประจา
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รวมรายจ่ายประจา

ไตรมาสที่ 4

1

แผ่นดิน

99,462.69

263,529.94

641,700.00

143,107.37

1,147,800.00

2

งบรายได้

6,381,012.74

3,962,149.76

21,553,890.97

11,565,946.53

43,463,000.00

2.1 ป.ตรี

2,849,837.89

2,290,540.48

9,666,409.30

6,098,426.33

20,905,214.00

1,200,075.00

856,425.00

2,164,500.00

2.2 ป.เอก สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน

108,000.00

2.2 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2.3 ป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

1,029,600.00

2.4 ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูป้ ระถมศึกษา
2.4 ป.โท สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน
2.5 งบประมาณเงินสะสม
รวม

309,400.00

234,800.00

16,000.00

40,000.00

145,394.00

185,394.00

1,991,430.00

430,400.00

3,760,830.00

222,880.00

215,805.00

438,685.00

1,524,239.00

648,438.00

2,423,477.00

2,158,774.85

1,346,209.28

6,908,857.67

3,171,058.20

13,584,900.00

6,480,475.43

4,225,679.70

22,195,590.97

11,709,053.90

44,610,800.00

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ (จาแนกรายไตรมาส)
ลาดับ

งบประมาณ

รายจ่ายตามโครงการ
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

รวมรายจ่ายตาม
โครงการ

ไตรมาสที่ 4

1

แผ่นดิน

580,590.00

297,145.00

509,865.00

2

งบรายได้

460,100.00

253,012.00

1,342,170.00

414,038.00

2,469,320.00

2.1 ป.ตรี

379,900.00

156,812.00

976,900.00

379,038.00

1,892,650.00

2.2 ป.เอก สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน

-

-

120,000.00

2.2 ป.เอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

-

-

65,000.00

2.3 ป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

55,000.00

15,000.00

180,270.00

-

35,000.00
-

2.4 ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรูป้ ระถมศึกษา
2.4 ป.โท สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน

1,387,600.00

120,000.00
100,000.00
250,270.00
-

25,200.00

81,200.00

1,040,690.00

550,157.00

-

-

2.5 งบประมาณเงินสะสม

106,400.00
-

รวม

1,852,035.00

414,038.00

3,856,920.00
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ส่วนที่ 2
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

1 รายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและ
ธรรมาภิบาล (Smart Management and
Governance)

2
2.1
2.2
2.3

จานวนโครงการ
หลัก
27

1
1,035,690.00

แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส
2
3
532,982.00
1,874,210.00

4
414,038.00

จานวนเงิน

ร้อยละ

3,856,920.00

100.00

5

-

5,000.00

145,000.00

30,000.00

180,000.00

4.67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resources/Culture)

3

62,000.00

34,500.00

425,000.00

185,000.00

706,500.00

18.32

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green
and Sustainable Campus)

1

17,000.00

-

-

-

17,000.00

0.44

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence
Academy)

8

522,480.00

214,670.00

782,190.00

36,600.00

1,555,940.00

40.34

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจยั และนวัตกรรมที่เป็นเลิศ
(Research and Innovation Excellence)

3

90,000.00

31,312.00

198,000.00

80,688.00

400,000.00

10.37

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ
(Excellence Graduate)

4

227,810.00

167,100.00

253,770.00

43,000.00

691,680.00

17.93

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ
(Excellence Culture Community)

1

13,000.00

-

8,250.00

28,750.00

50,000.00

1.30

2

103,400.00

80,400.00

62,000.00

10,000.00

255,800.00

6.63

6,480,475.43
1,916,753.42
4,563,722.01

4,225,679.70
1,908,677.00
2,317,002.70

11,709,053.90
3,097,500.00
8,611,553.90

4,758,661.70

44,610,800.00
9,500,000.00
34,286,220.00
824,580.00
48,467,720.00

100.00
21.30
76.86
1.85

7,516,165.43

22,195,590.97
2,577,069.58
18,793,941.39
824,580.00
24,069,800.97

ยุทธศาสตร์ที่ 8 คณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชน
เชิงพื้นที่ (Area-Based and Community
University)
รายจ่ายประจา
งบบุคลากร
งบตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
งบลงทุน
รวม

12,123,091.90

แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8
ส่วนที่ 3
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร่วมกันวิเคราะห์และกาหนดเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย
รวมถึงกิจกรรมโครงการที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกาหนดผู้รับผิดชอบหลักในการกากับติดตามการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ จาแนกตามยุทธศาสตร์
8 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8เป้าประสงค์ 18 กลยุทธ์ 32 ตัวชี้วัด 27 โครงการหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and Governance)
เป้าประสงค์
มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่เชื่อมโยงทุกภารกิจของคณะครุศาสตร์ โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั
1.1.1 แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน และ
รายงานต้นทุนต่อหน่วย
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จ
ตามแผนดาเนินงาน

ค่า
หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการขับเคลื่อน
2565
แผน/เล่ม
4
1.โครงการทบทวนติดตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ร้อยละ

80

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

9
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

1.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านชุมชนสัมพันธ์และการ
สื่อสารองค์กร

1.2.1 จานวนช่องทาง
สื่อสารเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์
1.2.2 ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการที่ดีของบุคลากร
ภายในคณะ
1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.3.1 ระดับความพึงพอใจ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ของบุคลากรที่ใช้ระบบเทค
ที่มีคุณภาพ
โลยีสารสนเทศ

1.4 การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน

4 กลยุทธ์

ค่า
หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการขับเคลื่อน
2565
จานวน
5
2.โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรคณะครุศาสตร์
(จุลสาร วารสาร จดหมายข่าว เว็บไซต์ facebook)

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ร้อยละ

60

ค่าเฉลี่ย

>3.51

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

1.4.1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์

ค่าเฉลี่ย

>3.51

4.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการ
คุณภาพและศิลปวัฒนธรรม

1.4.2 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตฯ

เกณฑ์การ ยอดเยี่ยม 5. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ
ประเมิน

7 ตัวชี้วัด

5 โครงการ

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture)
เป้าประสงค์
บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการทางาน
กลยุทธ์
2.1สร้างความผาสุกในสถานที่
ทางาน (Happy Workplace)

2.2 การพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

2 กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

2.1.1จานวนของ กิจกรรมที่
กิจกรรม
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและ
เอื้ออานวยความสะดวกในการ
ทางาน การใช้ชีวิต และ
สวัสดิการของบุคลากร
2.1.2 ความพึงพอใจของ
ค่าเฉลี่ย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป้าหมาย
(ปีงบประมา
ณ)
2565
3

>3.51

2.2.1 ร้อยละผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ

ร้อยละ

30

2.2.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย

>3.51

4 ตัวชี้วัด

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมของที่ทางานให้มี
บรรยากาศของการทางานที่ดีและมีความสุขในการ
ทางานอย่างมีส่วนร่วม

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

2. โครงการจัดการความรู้ในองค์กร

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

3. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

3 โครงการ

11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus)
เป้าประสงค์
คณะครุศาสตร์มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นคณะที่มีความสุขที่เกื้อหนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการทางานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม
ของคณะครุศาสตร์ในทุกพื้นที่
การศึกษาให้เอือ้ อานวยต่อการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการ
สอน

1 กลยุทธ์

ตัวชี้วดั
1.3.1 ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐานของ
คณะครุศาสตร์

1 ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
>3.51

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

1.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
และการจัดการเรียนการสอน
(งานภาคสนาม/อาคารสถานที่)

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

1 โครงการ

12
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy)
เป้าประสงค์
มีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มี
ผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น
เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
2

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

4.1พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม

4.1.1 จานวนหลักสูตรใหม่
ของคณะครุศาสตร์

หลักสูตร
ใหม่

4.1.2 หลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์ที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา

หลักสูตร

13

4.1.3 หลักสูตรของโรงเรียน
หลักสูตร
สาธิตฯที่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา

2

4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

4.2.1ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา

ร้อยละ

100

โครงการขับเคลื่อน
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรของคณะครุ
ศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
3.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและบริการวิชาการ

13

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

4.2 พัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

4.2.1ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกประสบการณ์ใน
สถานศึกษา

ร้อยละ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
100

กิจกรรม

20

4.3.2 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเฉลี่ย

>3.51

4.3.3 จานวนรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน
4.4.1 จานวนนักศึกษาที่เข้า
ศึกษา

รายวิชา

ร้อยละ

4.3 พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่
4.3.1 จานวนกิจกรรม
หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

4.4 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มี
ความหลากหลาย

4 กลยุทธ์

8 ตัวชี้วัด

โครงการขับเคลื่อน

ผู้รับผิดชอบ

4.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา/
สถานศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล การวิจยั และการผลิตผลงานทาง
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและบริการวิชาการ

8

6.โครงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ที่เน้น
สมรรถนะเป็นฐาน

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ

80

7. โครงการพัฒนาระบบการรับนักเรียน นักศึกษา

รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและ
รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา

8. โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการรับนักเรียน
นักศึกษา
8 โครงการ

16
ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence)
เป้าประสงค์
ผลิตผลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์

ค่าเฉลี่ย

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
>3.51

5.2.1 จานวนเงินทุนวิจัย/การ
ผลิตหนังสือ หรือตารา ภายใน
คณะที่จัดสรรให้กับคณาจารย์

บาท

120,000

5.2.2 จานวนของผลงานวิจยั
หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
5.2.3 จานวนของตาราที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

จานวน
งานวิจัย

10

จานวนตารา

5

ฉบับ

3

ตัวชี้วดั

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของคณะให้มีความพร้อม

5.1.1 ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั ให้
สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การวิจยั และสร้างบรรยากาศการ
วิจัยที่เอือ้ ต่อการผลิตผลงานที่มี
คุณภาพ
3 กลยุทธ์

5.3.1 วารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ThaiJournal Citation Index
Centre (TCI)
5 ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการขับเคลื่อน
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจยั
สาหรับบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร

2.โครงการส่งเสริมการผลิตหนังสือหรือตาราและการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั

3.โครงการพัฒนามาตรฐานวารสารครุศาสตร์

3 โครงการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สารสนเทศและการสื่อสาร

17
ยุทธศาสตร์ที่ 6การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate)
เป้าประสงค์
บัณฑิตจากคณะครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทางาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข
กลยุทธ์
6.1พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตให้
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพ และ
ความสามารถ

6.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
2 กลยุทธ์

6.1.1จานวนของ กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
วิชาชีพครู

กิจกรรม

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
10

6.1.2จานวนค่ายครุศาสตร์
อีสานเหนืออาสาพัฒนา
ท้องถิ่น

กิจกรรม

2

2. โครงการค่ายครุศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6.1.3 จานวนกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อ
และการเข้าสูอ่ าชีพ

กิจกรรม

5

3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อและการ
เข้าสู่อาชีพ

6.2.1 จานวนกิจกรรมศิษย์
เก่าสัมพันธ์

กิจกรรม

3

4. โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ตัวชี้วดั

4 ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการขับเคลื่อน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู

4 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
1.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
2.รองคณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและกิจการ
นักศึกษา
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครูและ
บริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
และกิจการนักศึกษา

18
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community)
เป้าประสงค์
เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาติ
กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

7.1พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์

7.1.1จานวนโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรม

ที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
5

โครงการขับเคลื่อน
1.โครงการส่งเสริมงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะครุศาสตร์

ของชาติ หรือกิจกรรมส่งเสริม
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และศาสนา หรือการให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคม
1 กลยุทธ์

1 ตัวชี้วัด

1 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการ
คุณภาพและศิลปวัฒนธรรม

19
ยุทธศาสตร์ที่ 8 คณะครุศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-Based and Community Faculty)
เป้าประสงค์
เป็นผู้นาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมชั้นนาของประเทศ โดยการนาเอาผลงานวิจัยผสมผสานกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่
กลยุทธ์
8.1การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชนในพื้นที่อนุภูมภิ าคลุ่มน้า
โขงตอนกลาง

1กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

8.1.1 จานวนกิจกรรม
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
วิจัย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
เพื่อสร้างเครือข่าย
การบริการวิชาการและสร้าง
รายได้
8.1.2 จานวนกิจกรรมบริการ กิจกรรม
วิชาการและครุศาสตรพัฒนา
2 ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
(ปีงบประมาณ)
2565
2

10

โครงการขับเคลื่อน
1. โครงการเปิดโลกกิจกรรม (open house)

2. โครงการบริการวิชาการและครุศาสตรพัฒนา

2 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพและ
บริการวิชาการ

20

ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติราชการ

27

ภาคผนวก
- โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี กิจกรรมทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2565
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) ฉบับทบทวนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

28
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กิจกรรมทบทวน แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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.2565 เพื่อทาการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
ขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2564 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยในการจัดทาโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
กิ จ กรรมทบทวน แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนปฏิ บั ติ ร าชการ และแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ
จานวน 50 คน และมีผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)
2. คณะครุศาสตร์มีแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. คณะครุศาสตร์มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เพื่อเป็นแนวทางที่สาคัญในการพัฒนา บูรณาการและผลักดันการดาเนินภารกิจต่างๆ ของ
คณะให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และนาแผนไป
บริหารจัดการคณะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป

29
รูปภาพประกอบการดาเนินโครงการ

30
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ไดรับอนุมัติเห็นชอบจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ 2565
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e-mail : edu@npu.ac.th
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