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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   โดยส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ 
อาจารย์  นักศึกษา  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผู้บริการ โดยน าข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุง และก าหนดแผนการด าเนินงานที่เป็นไปตามทิศทางนโยบายของการพัฒนาการศึกษาระดับชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ต่อไป โดยได้ก าหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมี ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ    วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วดั    กลยุทธ์  
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะฯ ได้น าผลการประเมินจาก  สกอ. และจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ  มาจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการที่จัดท าขึ้นจะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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      ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันราชภัฏนครพนม เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 สถาบันราชภัฏนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม    
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวการณ์
ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหารประเทศภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบ
ราชการและการปฏิรูปการศึกษา สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบัน 
ทั้งทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวม 
ให้เป็นระบบมากขึ้น เพ่ือจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
 การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่   
๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ 
หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘    ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในจ านวน ๗ คณะ ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
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พนม จากสภาวการณ์
มือง รูปแบบ

ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

๒๕๔๗ 

วิทยาลัย
และคณะศิลปศาสตร์
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  ปรัชญา 
พัฒนาองค์ความรู้   ควบคู่คุณธรรม   สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น   สัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
  
 
วิสัยทัศน์     
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรชั นน้าทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้ 
สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
 
พันธกิจ 
1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2.การวิจัยในชั นเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
3.บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง   
4. ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อการวิจัยในช้ันเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู ้
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาแก่อนุภูมิภาคลุ่มโขง   
เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล 
 
 
เป้าหมาย 
1.   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรมแบบตรงตามความต้องการของสังคม 
2.   พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคณุภาพและคณุธรรม 
3.   ปฏิรูปและปรับกระบวนการเรยีนการสอน  การวิจัย   การบริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
4.  พัฒนาหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับความต้องการของท้องถ่ิน 
5.   พัฒนาคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรูท้ั้งทางด้านวิชาการ  การพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม   
      เพื่อท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน 
6.   ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ เพื่อน าไปสู่การบริหารที่ดีและตรวจสอบได ้
7.   พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตรใ์ห้มีประสิทธิภาพ 
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อัตลักษณ์ “3C” 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

1. มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (competency) 
2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่ม 
น ้าโขง (communication) 
3. เป็นบัณทิตที่มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (cultural 
Understanding) 

  

 
เอกลักษณ ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
“เสริมสร้างความรู้ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” 

  

  



 

 

 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม                                                                                                                             
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) /  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) /  
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
นโยบายกรอบแผนอุดมศึกษา 

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

พ.ร.บ. ม.นครพนม 
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์                   
สภามหาวิทยาลัย

นครพนม 
กลยุทธ์ ม.นครพนม กลยุทธ์ หน่วยงาน 

1. รอยต่อกับการศึกษาระดับ
อ่ืน โดยมุ่งเน้นปรับปรุงทบทวน
กระบวนการผลิตครู สนับสนุน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเต็ม
ความสามรถ ส่งเสริมการสร้าง
โรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียน
เฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถ 
ระบบการเรียนล่วงหน้า การ
เป็นพี่เลี้ยงในการท าโครงงาน  
ผู้จบอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วย
ความยืดหยุ่น CREDIT BANK 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.  การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน  ปัญหาหลักคือ การ
ไร้ทิศทาง ความซ้ าซ้อน การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1. เปลี่ยน
ระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ 
องค์รวม  
(L : Leader of  the 
future) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
เอกภาพและคุณภาพของ
ข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดย 
ศูนย์สาร สน เทศ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(I : Information Based) 
 
 
 
 

ข้อ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ
และทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิด
อย่ างมี เหตุผล มีคุณธรรม 
จริ ยธรรม  และมีความใฝ่
เรียนรู้ 
ข้อ 2. จัดการศึกษาทางด้าน
วิ ช า ชี พ ทั้ ง ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า
ปริญญาตรีและระดับปริญญา
ตรี 
ข้อ 8. จัดการศึกษา โดยเน้น
ประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ
ใกล้เคียงเป็นส าคัญ 
 
 

-ด้านการจัดการเรียน
การสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1: ผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
มาตรฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของชุมชน
สังคมและศักยภาพใน
การแข่งขันในระดับอนุ
ภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  
และกระจายโอกาสแก่
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนา
คณาจารย์และระบบการ
เรียนการสอน  

กลยุทธ์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่
มีความรู้คู่คุณธรรม มี
มาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของชุมชนสังคม
และศักยภาพในการ
แข่งขันในระดับอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 
 
กลยุทธ์ที่ 2 :  เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  
และกระจายโอกาสแก่
ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนา
คณาจารย์และระบบการ
เรียนการสอน  



 

 

ขาดคุณธรรม ขาดประสิทธิภาพ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย 
-  สร้างกลไกการก ากับเพ่ือลด
เลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ 
ลดเลิกคณะและสถาบันที่ มี
ปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง  
จัดกลไกการตรวจสอบ และ
ศูนย์ข้อมูลสถิติ 
-  ปรับปรุงกลไกการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา น า
ผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 
ระบบการรับรองวิทยฐานะ 
-  จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 
กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน  
2) กลุ่มมหาวิทยาลัย 4 ปี 
3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
และสมบูรณ์แบบ 
4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
4. บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ โดย
การเชื่อมต่อกับภาคการผลิต

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านการศึกษา
โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา  เพ่ือเปิดโอกาส
การเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนในทุกวัย (E : 
Freedom Learner 
Choice) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว  
กระโดด (L : Learner 
Quality improvement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 6 น าประเทศ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 3. สร้างหรือพัฒนาองค์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ด้านการวิจัย 
 

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 :  
เสริมสร้างเอกลักษณ์อัต
ลักษณ์และเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาใน
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
และระบบการเรียนการ
สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนา
ระบบกลไกการพัฒนา

 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4 :  เสริมสร้าง
เอกลักษณ์อัตลักษณ์และ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
กลยุทธ์ที่ 5 :  พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และ
ระบบการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ
กลไกการพัฒนางานวิจัย



 

 

สร้างความรู้  และนวัตกรรม 
พัฒนาระบบการประเมิน “การ
วิจัย” เพ่ือการจัดสรรทรัพยากร 
แ ล ะ ว า ง ต า แ ห น่ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย เสริมศูนย์แห่ ง
ความเป็นเลิศ ให้มีการท างาน
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 
ก ลุ่ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม 
และชุ มชน  ผลั กดั น ให้ เ กิ ด 
“ระบบวิจัยแห่งชาติ” 
 
 
 
 
 
 
 
7. เครือข่ายอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

พ้นวิกฤติและชี้น าการ
พัฒนาด้านงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค ์
(O : Outcome Creative 
Research) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

ความรู้อย่างต่อเนื่อง และน า
ความรู้นั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศและ
ภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการ
วิจัย การประยุกต์และการบูร
ณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชุมชน
และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติ
สุขและยั่งยืน 
ข้อ 4. ส่งเสริม ประยุกต์ และ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5. ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ด้านการบริการ
วิชาการ 

 
 
 

งานวิจัยและนวัตกรรมที่
มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้าง
และพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยแก่อาจารย์และ
นักวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
การวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศ 
และประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 4 :  พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่และการ
จัดการความรู้งานวิจัย 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนา
ระบบ 
และกลไกการบริหาร
จัดการงานบริการ
วิชาการ 

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
 
 กลยุทธ์ที่ 2 :  สร้างและ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยแก่อาจารย์และ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนา
ระบบและกลไกการตีพิมพ์ 
เผยแพร่และการจัดการ
ความรู้งานวิจัย 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(N : National 
Sustainable 
development) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์  เ พ่ื อ พั ฒ น า
ศั กยภาพในการผลิ ตและ
บริการชุมชน สั งคม และ
ประ เ ทศ  ตลอดกา รชี้ น า
ทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและ
สังคม 
ข้อ 7. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา การวิจัย และการ
บริการกับสถาบันและ
หน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ข้อ 9. ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 
ข้อ 6. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 :  พัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 3 :  ส่งเสริม
และสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการใน
ชุมชน  สังคม  ประเทศ
และอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 4 : บริการ
วิชาการ และบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน สังคม 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ 
สืบทอด เผยแพร่ และ

 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 2 :  ส่งเสริม
และสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการในชุมชน  
สังคม  ประเทศและอนุ
ภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 3 : บริการ
วิชาการ และบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือการ
วิจัย เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 
ของชุมชน สังคม 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่ และส่งเสริม



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับ “สภา
มหาวิทยาลัย” จัดตั้งองค์กร
กลไกการพัฒนาผู้ก ากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ 
Institute of directors (IOD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
(Education 
Professionalism) 
ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา 

สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 10. จัดให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ด้านการบริหารจัดการ 
 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม  บนพ้ืนฐาน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่เน้นความ 
เป็นสหวิทยาการ 
แก่สังคม  และเสริมสร้าง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างอัต
ลักษณ์และปลูกฝังความ
รัก ความผูกพัน และ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา
และบุคลากรในความ
เป็น มหาวิทยาลัย
นครพนม  
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรให้มี

การด าเนินงานด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม  บน
พ้ืนฐานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่เน้นความ 
เป็นสหวิทยาการ 
แก่สังคม  และเสริมสร้าง  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
   
 
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างอัต
ลักษณ์และปลูกฝังความ
รัก ความผูกพัน และ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา
และบุคลากรในความเป็น 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรให้มี



 

 

 

5. การเงินอุดมศึกษา มุ่งเน้น
การปรับปรุงระบบการจัดสรร
งบประมาณ โดยยังคง Supply 
SideFinancing Performance 
Based และสอดคล้อง
เป้าหมายการพัฒนาพัฒนา
ประเทศ ยังคงกองทุน  
กยศ. ตามความจ าเป็น เพ่ิม
กองทุนประเภท Contribution 
Scheme จัดตั้งกองทุนพัฒนา
อุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ การ
วิจัย ร่วมมือภาคการผลิต  
จัดตั้ง Buffer Organzation ให้
อิสระในการบริหารการเงินแก่
มหาวิทยาลัย 
6 .  ก า ร พัฒน าบุ ค ล าก ร ใ น
อุดมศึกษา โดยการปรับระบบ
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความ
หลากหลาย 

(G : Generate quality 
trust) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน และให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและบริหารจัดการ 
 

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 :  เร่งรัดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนา
แผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนา
ระบบการบริหารการเงิน
และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 :  เร่งรัดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 
 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนา
ระบบการบริหารการเงิน
และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

การวิเคราะห์ SWOT  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
พันธกิจที่   1   ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

จุดแข็ง S 
 (Strengths) 

จุดอ่อน W  
(Weaknesses) 

โอกาส O  
(Opportunities) 

อุปสรรค T 
 (Threats) 

1. หลักสูตรมีความสอดคล้องและความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 
2. มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเรียนดีและมี
ความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  
3. วิธีการและระบบการรับนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น การรับตรง โควตา  Admission 
รับทางอินเตอร์เน็ต 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)
และมาตรฐานวิชาชีพ  
6. มีการน าผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ 
ในการพัฒนาการการเรียนการสอนและหลักสูตร 
7. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่และมีศักยภาพ 
8. คณะมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
9. คณะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง 
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1. บรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนรู้เชิง
วิชาการน้อย 
2.การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
3.สวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา 
มีจ ากัด 
4.คณะมีห้องปฏิบัติการทางการเรียน 
เรียนการสอนในบางสาขาวิชาไม่เพียงพอ 
5. ระบบสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นของ 
นักศึกษามีน้อย 
6.บุคลากรสายผู้สอนมีไม่เพียงพอต่อ 
อัตราจ านวนนักศึกษา 
7. ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
8.ทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อ 
มีจ ากัด 

1.มหาวิทยาลัยนครพนมเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
2.หลักสูตรของคณะตรงตาม 
ความต้องการของชุมชน 
3.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับโรงเรียน เช่น การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยมีจ ากัด 
2.ค่านิยมในความต้องการศึกษา
ต่อนอกพ้ืนที่ของเยาวชน 
3.มีการแข่งขันทางการศึกษากับ 
สถาบันการศึกษาอ่ืน 
4.ภาพลักษณ์ของคณะยังไม่เป็นที่
รู้จัก 
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พันธกิจที่ 2  การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 



 

 

จุดแข็ง S 
(Strengths) 

จุดอ่อน W  
(Weaknesses) 

โอกาส O 
 (Opportunities) 

อุปสรรค T 
(Threats) 

1.คณะมีเงินทุนและมีนโยบายสนับสนุน
งานวิจัย 
2.ขอบข่ายพันธกิจของคณะ สอดคล้อง
กับบริบทอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เอื้อต่อ
การท าวิจัยเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3.คณะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม
ที่จะพัฒนาตนเองด้านการวิจัย 
4.มีคณาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมากท่ีสุดในมหาวิทยาลัย
นครพนม 
5.มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยด้าน
การศึกษา ที่มีประสบการณ์สูงด้านการ
วิจัย 
6.คณะมีการจัดประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทุกปี
การศึกษา 

1.นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีน้อย 
2.คณะไม่มีความพร้อมเก่ียวกับ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่
จะรองรับการท างานวิจัย 
3.ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากซึ่ง
ส่งผลต่อการท าวิจัย 
4.ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติหรือฐานข้อมูล TCI มีจ านวน
จ ากัด 

1.ที่ตั้งของคณะอยู่ในพ้ืนที่ GMS ซ่ึงเป็น
พ้ืนที่ที่สอดคล้องกับการท าวิจัยในคณะ 
2.มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 
ที่จังหวัดนครพนมซึ่งเชื่อมโยงการวิจัยสู่
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3.ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นและ
ประเทศที่ตั้งอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4.มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม 
5.หน่วยงานในระดับจังหวัดมีนโยบายที่
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ 

1.การเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการแข่งขันสูง 
2.ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
ภายนอกมาเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดท า
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมี
จ านวนจ ากัด 

การวิเคราะห์ SWOT  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

จุดแข็ง S 
(Strengths) 

จุดอ่อน W   
(Weaknesses) 

โอกาส O   
(Opportunities) 

อุปสรรค T 
(Threats) 

1. คณะจัดท าโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมจ านวนมากและมีความ

1.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
ค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากได้รับจัดสรร

1.คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ท าให้ได้รับความ

1. นโยบายระดับมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การด าเนินงาน



 

 

หลากหลาย 
2.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ 
3.มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่
ตอบสนองอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.มีโครงการที่เกิดจากการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับชุมชนสร้างความ
เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 

งบประมาณแผ่นดินล่าช้า 
2.โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการวิจัยมีจ านวนจ ากัด 
3.ไม่มีโครงการที่สร้างรายได้ให้คณะ
เนื่องจากเป็นการบริการฟรี 
4.โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายในสถาบันยังไม่ชัดเจน 
 

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ภายนอก 
2.คณะมีเครือข่ายความร่วมกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่อยู่ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.องค์กรภายนอกมีความต้องการให้
คณะบริการวิชาการแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

การบริการวิชาการแก่สังคมไม่ต่อเนื่อง 
2.ในบางพ้ืนที่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
เข้าถึง 
3.มีปัญหาด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม เมื่อ
จัดโครงการบริการวิชาการใน
ระดับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
4. ในบางพ้ืนที่ที่ให้บริการวิชาการการ
คมนาคมไม่สะดวก  
5. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนของต่างประเทศในการ
ให้บริการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงยังไม่
สะดวกและคล่องตัว 

 
การวิเคราะห์ SWOT   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง S 

 (Strengths) 
จุดอ่อน W 

 (Weaknesses) 
โอกาส O 

 (Opportunities) 
อุปสรรค T 
 (Threats) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรมีน้อย 1. ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม 
GMS 

1.การคมนาคมไม่สะดวกต่อการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน GMS 

2. นักศึกษาให้ความสนใจการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจ านวน
จ ากัด 

2. มีกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่ต้องการ
ให้คณะมีส่วนร่วม 

2. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมยังไม่
กว้างขวางและแพร่หลายเท่าที่ควร 

3. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ 3. ระบบบริหารจัดการด้าน 3.การมีส่วนร่วมในด้านศิลปวัฒนธรรมมี 3.ยังไม่มีแผนหลักจากมหาวิทยาลัยใน



 

 

กลุ่ม GMS ศิลปวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน มาก การก ากับดูแล 
  4. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน

ศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่ม GMS 
 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ SWOT  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 

จุดแข็ง S 
 (Strengths) 

จุดอ่อน W 
 (Weaknesses) 

โอกาส O 
 (Opportunities) 

อุปสรรค T 
 (Threats) 

1.มีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานที่
ชัดเจน  
2.ผู้บริหารมีประสบการณ์และมี
วิสัยทัศน์สูงและเป็นนักบริหารมืออาชีพ 
3.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 
4.มีคณะกรรมการประจ าคณะและ
ระบบบริหารจัดการที่ดี 
5.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มี

1. บุคลากรสายสนับสนุนบางคนยังไม่มี
ความกระตือรือร้น ความใส่ใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2.การให้ข้อมูลบางส่วนของบุคลากรยัง
ขาดประสิทธิภาพ 
 

1.มีหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพจาก
องค์กรภายนอก 
2.ชุมชนและองค์กรภายนอกเห็น
ความส าคัญของบุคลากร 
 

1.การติดต่อประสานงานจากส่วนกลาง
ยังขาดประสิทธิภาพ 
2.ระบบการคมนาคมระหว่างคณะกับ
ส่วนกลางยังไม่สะดวก 
 
  



 

 

ศักยภาพที่สูงขึ้น 
6.มีกองทุนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในคณะ 
7.ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
บุคลากร 
 

 
 



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงาน  มหาวทิยาลัยนครพนม



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงาน  มหาวทิยาลัยนครพนม



ภาพแสดงระบบการมสีว่นร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์      
 ทีส่อดคลอ้งกับเอกลกัษณแ์ละอัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม



           

ภาพแสดงระบบการมสีว่นร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์      
 ทีส่อดคลอ้งกับเอกลกัษณแ์ละอัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม



ประเดน็การพิจารณาอัตลักษณ์ จุดเดน่ / คุณลักษณะเฉพาะ ทีน่ าสู่การ

/เอกลักษณ์ ก าหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์

1 พ.ร.บ.มหาวทิยาลัยนครพนม

1.1 วตัถปุระสงค์ (มาตรา 6) ใหม้หาวทิยาลัยเปน็สถาบนัทางวชิาการที่ใหค้วามรู้และความช านาญในการปฏบิติั 1.ใหค้วามรู้และความช านาญในการปฏบิติักบั

กบัวชิาชีพและวชิาชีพชั้นสูง วชิาชีพและวชิาชีพชั้นสูง

มีวตัถปุระสงค์เพือ่ใหก้ารศึกษา และส่งเสริมงานวจิยัเพือ่สร้างและพฒันา 2. สร้างเสริมภมูิปญัญาใหเ้หมาะสมกบัการ

องค์ความรู้ สร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่กอ่ใหเ้กดิปญัญาเพือ่ เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง

พฒันาสังคม ใหอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติและมีดุลยภาพ มีส่วนร่วมกบัสังคมในการทะนุบ ารุง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปะ วฒันธรรม การกฬีา สืบสาน และสร้างเสริมภมูิปญัญาใหเ้หมาะสมกบัการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ การเมือง วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโดยยดึหลัก

จริยธรรมทางวชิาการ และหลักในการใหโ้อกาสทางการศึกษาแกป่ระชาชน รวมทั้งการ

สนับสนุนกจิกรรมของรัฐและท้องถิน่ และมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดล้อม

1.2 ภาระหน้าที่ (มาตรา 7) (1) ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถทางวชิาการและทักษะในวชิาชีพ รู้จกัคิดอยา่งมี 3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถทาง

เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้ วชิาการและทักษะในวชิาชีพ

(2) จดัการศึกษาทางด้านวชิาชีพทั้งระดับต่ ากวา่ปริญญาและระดับปริญญา

(3) สร้างหรือพฒันาองค์ความรู้อยา่งต่อเนื่อง และน าความรู้นั้นไปใช้เพือ่ประโยชน์ในการ 4. จดัการศึกษาทางด้านวชิาชีพ ทั้งระดับต่ า

พฒันาประเทศและภมูิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวจิยั การประยกุต์และการบรูณาการภมูิ กวา่ปริญญาและระดับปริญญา

ปญัญาท้องถิน่เขา้กบัเทคโนโลยเีพือ่พฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ขม้แขง็ มีสันติสุขและยัง่ยนื

(4) ส่งเสริม ประยกุต์ และพฒันาวชิาการและวชิาชีพชั้นสูง 3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความสามารถทาง

วชิาการและทักษะในวชิาชีพ

ประเดน็ในการพิจารณาก าหนดอัตลกัษณ์/เอกลกัษณ ์  มหาวิทยาลยันครพนม

ล าดบั ความสอดคล้องของอัตลักษณ์/เอกลักษณกั์บประเดน็การพิจารณา



ประเดน็การพิจารณาอัตลักษณ์ จุดเดน่ / คุณลักษณะเฉพาะ ทีน่ าสู่การ

/เอกลักษณ์ ก าหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ล าดบั ความสอดคล้องของอัตลักษณ์/เอกลักษณกั์บประเดน็การพิจารณา

(5) ใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพ ถา่ยทอดความรู้และเทคโนโลยทีี่เปน็ประโยชน์ เพือ่ 4. จดัการศึกษาทางด้านวชิาชีพ ทั้งระดับต่ า

พฒันาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้น า กวา่ปริญญาและระดับปริญญา

ทางเลือกที่ดีแกชุ่มชนและสังคม

(6) ท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกฬีาและนันทนาการ 5.ส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือทาง

การศึกษา การวจิยั และการบริการกบัสถาบนั

และหน่วยงานอืน่ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

(7) ส่งเสริมและพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือทางการศึกษา การวจิยั และการบริการกบั 6. จดัการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภมูิภาค

สถาบนัและหน่วยงานอืน่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ต้ังของมหาวทิยาลัยและประเทศใกล้เคียง

เปน็ส าคัญ

(8) จดัการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภมูิภาคที่ต้ังของมหาวทิยาลัยและประเทศใกล้เคียง

เปน็ส าคัญ

(9) ร่วมพฒันาท้องถิน่ ด าเนินการจดัการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและ

เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนใหเ้ขม้แขง็ เชิดชูภมูิปญัญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์

ศิลปวทิยาเพือ่ความเจริญกา้วหน้าอยา่งมั่นคงและยัง่ยนืของปวงชน

(10) จดัใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยัง่ยนื เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแก่

ชุมชน และใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและบริหารจดัการ

2 ปรัชญา พฒันาความรู้ คู่คุณธรรม สัมพนัธอ์นุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 7. สัมพนัธอ์นุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง
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/เอกลักษณ์ ก าหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ล าดบั ความสอดคล้องของอัตลักษณ์/เอกลักษณกั์บประเดน็การพิจารณา

3 วสัิยทัศน์ มหาวทิยาลัยนครพนมเปน็มหาวทิยาลัยชั้นน าในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 8. เปน็มหาวทิยาลัยชั้นน าในอนุภมูิภาคลุ่ม

น้ าโขง

4 พนัธกจิ (1) ผลิตบณัฑิตที่เกง่และดี มีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ และตรงตามความต้องการ 9. ผลิตบณัฑิต วจิยัและพฒันา บริการวชิาการ

ของชุมชน ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ที่ตอบสนองความ

(2) พฒันาและถา่ยทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยสู่ีชุมชนแบบบรูณาการ โดยการวจิยัและ ต้องการของชุมชน ต้ังแต่ระดับท้องถิน่จนถงึ

พฒันา สร้างนวตักรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ต้ังแต่ระดับท้องถิน่จนถงึการ การพฒันาศักยภาพการแขง่ขนัในอนุภมูิภาค

พฒันาศักยภาพการแขง่ขนัในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าโขง

(3) บริการวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และ

 อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

(4) ท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเปน็ศูนยก์ารเรียนรู้ ศิลปวฒันธรรมในระดับชาติ

และอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

(5) บริหารจดัการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล



นโยบาย

การจัดท าแผนกลยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2556

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

๑. เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 

๒. จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม 

๓. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

๔. มีการรายงานผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

๕.  ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA)  ในการด าเนินงานโครงการ 
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คณะกรรมการประจ าคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

งานวิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการ

คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

งานทะเบียนและประมวลผล 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

งานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

งานพฒันานกัศกึษา   

งานวิจยัและพฒันา 

งานแผนงานและงบประมาณ 

งานอบรมสมัมนาทางวิชาการ 

งาน ก.พ.ร. 

งานประกนัคณุภาพการศกึษา   

งานบริการวิชาการแก่สงัคม 

 งานโสตฯ/ซอ่มบ ารุง 

งานอาคารสถานที่ 

งานบริหารสารสนเทศ 

งานบณัฑิตศกึษา 

งานพฒันาบคุลากร 

งานสารบรรณ 

ศนูย์นวตักรรมและการเรียนรู้ 

งานบริหารทัว่ไป งานชมุชนสมัพนัธ์ 

งานความปลอดภยั 

งานกีฬาบคุลากร 

งานภมิูทศัน์ 

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

หวัหน้าส านักงานคณบดี 

งานการเงิน 

คณบดี 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารองค์กร 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

งานกองทนุการศกึษา 

งานประชาสมัพนัธ์ 
และแนะแนวการศกึษา 

งานบริหารความเสี่ยง 

ประชาสมัพนัธ์บอร์ดฯ/เว็บไซต์ 

 งานยานพาหนะ 

งานวิเทศสมัพนัธ์ 

งานหลกัสตูร 

พฒันาคณุภาพทางวิชาการ 

งานการจดัการความรู้ทางวิชาการ
วิชาการ 

งานสาขาวิชา 



 3. ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมและบริการวชิาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง    4. ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 5. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนทีก่ลยุทธ์  (Strategy  Map)   
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยนครพนม

วิสัยทศัน์        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เปน็องค์กรชั นน้าทางวชิาการและวชิาชีพระดับชาติ เปน็แหล่งเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้  บริการวชิาการ  ท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

              พันธกิจ    1.ผลิตบนัทิตใหม้ีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพือ่พฒันาท้องถิ่น  2. การวจิัยในชั นเรียนและการวจิัยเพือ่พฒันาองค์ความรู้

ปร
ะสิ
ทธ

ผล
 

คุณ
ภา
พก

าร
ให้
บริ
กา
ร 

ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พ 

พฒั
นา
อง
ค์ก
ร 

พฒันาหลกัสูตรใหไ้ด้
มาตรฐานและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน 

พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
ใหมี้คุณภาพและคุณธรรม 

พฒันาระบบ
สารสนเทศท่ี
ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ 

การจดัหาอุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอนท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ 

พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีและคล่องตวัมีประสิทธิภาพ 

พฒันาการเรียนรู้ดา้นการบริการ
วิชาการแก่สงัคม และแก่ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ
ประเทศเพื่อนบา้น 

หลกัสูตรไดม้าตฐานสอดคลอ้งกบั

มีระบบสารสนทเศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพ นกัศึกษามีคุณภาพ 

มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัมีมี

นกัวจิยัมีคุณภาพ 

การวจิยัในชั้นเรีน 
การบริการวชิาการแก่ประเทศอนุ

การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและสู่ประเทศใน

ไดรั้บการยอมรับใน
ผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม
ในทอ้งถ่ินและประเทศ 

ท านุบ ารุง และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

บริการวชิาการตามความตอ้งการของชุมชน 
 

การบริการวชิการตามกรอบ TOR  และ อ่ืน ๆ 

งานวจิยัใหม่ 

งานวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์ 

ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต 

คุณภาพการสอน ระบบการ
ให้บริการ  เร็ว

บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์รงตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

งานวจิยัท่ีมีคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

การให้บริการวชิาการท่ีเหมาะสมแก่
สังคมและในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า

สนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

ระบบการบริหาร
จดัการท่ีดีดว้ยหลกั

บณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์

สนบัสนุนตามพนัธกิจ

37
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หน่วยนับ 2556

พันธกิจที่ 1 ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทกัษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทอ้งถ่ิน

1. หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพฒันา จ านวนหลักสูตร 1  ฝ่ายวชิาการ

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ จ านวนโครงการ 3  ฝ่ายวชิาการ

 / กิจกรรม

3. ร้อยละของการบรรลุเปา้หมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 70 ฝ่ายพฒันานักศึกษา

4. ความพงึพอใจผู้ใช้บณัฑิต ร้อยละ 70  ฝ่ายทะเบยีนฯ

5.  มีโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพนัธแ์ละแนะแนวเชิงรุก ร้อยละ 1  ฝ่ายประชาสัมพนัธ์

6. จ านวนช่องทางการรับเข้านักศึกษาที่เพิ่มขึ้น จ านวน 1 ฝ่ายทะเบยีนฯ

ช่องทาง

7. จ านวนโครงการที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ โครงการ 2  ฝ่ายวชิาการ

8. การสนับสนุนการวจิัยในชั้นเรียน มี =   ฝ่ายวจิัย

9. ร้อยละของรายวชิาที่ใช้ระบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน ร้อยละ 10  ฝ่ายวชิาการ

10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุง มี =   ฝ่ายบริหาร

11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการ 1 ฝ่ายพฒันานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์ มี =   ฝ่ายพฒันานักศึกษา

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556   คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเปา้หมายของตัวบง่ชี้

ผู้รบัผิดชอบ
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หน่วยนับ 2556

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556   คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเปา้หมายของตัวบง่ชี้

ผู้รบัผิดชอบ

13. การจัดต้ังคณะใหม่ มี =   ฝ่ายพฒันานักศึกษา

14. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา มี =   คณะศิลปศาสตร์ฯ

15. มีกิจกรรมที่ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อม มี =    ฝ่ายวชิาการ

16. ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป ี ร้อยละ 75 ฝ่ายงานทะเบยีนฯ

พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชั้นเรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

17. มีการจัดสรรทนุวจิัย จ านวนทนุ 10 ฝ่ายวจิัย

18. ทนุการผลิตต าราและผลงานวชิาการ จ านวนทนุ 4 ฝ่ายวจิัย

19. การพฒันาฐานข้อมูลงานวจิัย มี =   ฝ่ายวจิัย

20. จ านวนทนุการวจิัยในชั้นเรียน จ านวน 2 ฝ่ายวจิัย

21. จ านวนคร้ังในการพฒันาศักยภาพนักวจิัย จ านวนคร้ัง 1 ฝ่ายวจิัย

22. การตีพมิพเ์ผยแพร่งานวจิัย มี =   ฝ่ายวจิัย

23. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 ฝ่ายวจิัย

24. จ านวนงานวจิัยที่ตีพมิพเ์ผยแพร่ระดับชาติ เร่ือง 10 ฝ่ายวจิัย

พันธกิจที่ 3  บรกิารวิชาการแก่สังคม และบรกิารวิชาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

25. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน ร้อยละ 75 ฝ่ายบริการวชิาการ
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หน่วยนับ 2556

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556   คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเปา้หมายของตัวบง่ชี้

ผู้รบัผิดชอบ

26. มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวชิาการ เครือข่าย 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

27. จ านวนโครงการการบริการวชิาการตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ โครงการ/คณะ 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

28. จ านวนโครงการการบริการวชิาการเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพยีงตามรอยพระยุคลบาทฯ โครงการ/คณะ 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

29. จ านวนโครงการบริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร้อยละ 70 ฝ่ายบริการวชิาการ

30. จ านวนโครงการการบริการวชิาการในระดับอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง โครงการ 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

31. มีการสนับสนุนการใหบ้ริการวชิาการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส โครงการ 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

พันธกิจที่ 4  ส่งเสรมิท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

32. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  โครงการ 1 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

33. ร้อยละของการบรรลุเปา้หมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ ์และสืบทอด วฒันธรรมไทย ร้อยละ 60 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

34. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปล่ียนเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย มี =   ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

35. ร้อยละของการบรรลุเปา้หมาย ส่งเสริมใหน้ักศึกษา บคุลากรมีความรู้เข้าใจในวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง ร้อยละ 70 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

36. จ านวนโครงการที่มีการบรูณาการกิจกรรมศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โครงการ 1 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

พันธกิจที่ 5  การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล

37. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ี่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย ร้อยละ 70 ฝ่ายแผน

38. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมาย ร้อยละ 70 ฝ่ายแผน

39. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศีกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51 ฝ่ายประกัน
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ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556   คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบง่ชี้ของแผนปฏบิตัิราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเปา้หมายของตัวบง่ชี้

ผู้รบัผิดชอบ

40. จ านวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ เครือข่าย/คณะ 1 ฝ่ายประกัน

41. ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการพฒันาแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 70 ฝ่ายบริหาร

42. ร้อยละความพงึพอใจของบคุลากรต่อการด าเนินการตามแผนพฒันาบคุลากร ร้อยละ 70 ฝ่ายบริหาร

43. ความส าเร็จของค่าเปา้หมายการบริหารความเส่ียงตามตัวชี้วดั สกอ. คะแนน 5 ฝ่ายความเส่ียง

44. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ัง 2 ฝ่ายแผน

45. ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 80 ฝ่ายแผน

46. ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทนุ ร้อยละ 70 ฝ่ายการเงิน



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

1 โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพ 1.3.1.1 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ คณาจารย์ประจ าสาขา พ.ย.55-ก.ย.56 30,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ทางด้านการพัฒนาผลงานทางวชิาการ คณาจารย์ประจ าสาขาวชิา คณาจารย์ประจ าสาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา

กิจกรรม 2.  เพือ่ให้คณาจารย์ได้เพิม่พูน คอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน 6 คน

1. ประชุมคณะอาจารย์วางแผนการ ความรู้และประสบการณ์ จ านวน 6 คน

ด าเนินงาน 3. เพือ่ให้อาจารย์มีแนวทางใน  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

2. ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะเข้า การพัฒนาผลงานเพือ่ขอเล่ือน  - ความพึงพอใจของผู้

ศึกษาดูงาน  อบรม ต าแหน่งทางวชิาการ เข้าร่วมโครงการ

3.  เข้าศึกษาดูงาน  อบรม

2 โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่ 1.1.3.1 1 จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักศึกษา ม.ิย.-56 5,000         สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

อย่างสร้างสรรค์  สาขาวชิา อย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 จ านวน  

คอมพิวเตอร์ศึกษา 2. จัดการประชุมเพือ่ให้ความรู้ ชั้นปี 1 จ านวน  80 คน  80 คน

เบือ้งต้นเกีย่วกับการเรียนการ  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

สอนในสาขาวชิาคอมพิวเตอร์  - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ

3 โครงการทัศนศึกษาเพือ่พัฒนา 1.3.1.1 1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักศึกษา ต.ค.-56 90,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ทักษะประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์ 2. นศ.สาขาอคอมพิวเตอร์ได้รับ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที ่1,2 ม.ีค.-56 85,000       

ประสบการณ์ตรงทางด้าน ชั้นปีที ่1,2 จ านวน  332 คน

คอมพิวเตอร์ จ านวน  332 คน

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ
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ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม
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ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู 1.1.2.1 1. เพือ่พัฒนาความสามารถทาง  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นศ.คณะศิลปศาสตร์ ต.ค.55-ก.ย.56 50,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นศ.คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรวชิาชีพครู

เพือ่การประมวลผล เพือ่การประมวลผล ทีเ่ป็น หลักสูตรวชิาชีพครู

ประโยชน์ต่อวชิาชีพครู  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ

5 โครงการพัฒนาเอกสารประกอบ 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนาเอกสารใช้ประกอบ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ   นักศึกษาสาขาคอมฯ เม.ย.-56 30,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

การสอน การสอน  - นักศึกษาสาขาคอมฯ

 - เอกสาร 6 รายวชิา

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
 -  ได้พัฒนาเอกสารประ

กอบการสอน จ านวน

 6 รายวชิา

6 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1.1.3.1 1. เพือ่ให้สาขามีวสัดุ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  อาจารย์ พย.55-สค.56 49,000       4,160         สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ส าหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการ  - นักศึกษาสาขาคอมฯ  นักศึกษา

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน

1.ขออนุมัติโครงการ 2. เพือ่ให้ระบบบริหารจัดการของ  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

2. จัดซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ สาขาเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ  -  มีวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้

3. จัดประชุมอาจารย์ 3. เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพ ในส านักงาน

ผู้เรียนและผู้สอน
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7 โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องคอม 1.4.2.1 1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  นักศึกษาสาขาคอมฯ พ.ย.-55 20,000       26,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

พิวเตอร์ คอมพิวเตอร์  - นักเรียน ครู  จ านวน 50 คน

และส่ือการเรียนการสอน 2. นักศึกษาได้พัฒนาจิตอาสา  - นักศึกษา  - นักเรียน ครู

(กิจกรรมค่ายอาสาวชิาการพีช่่วยน้อง 3.นศ.ได้พัฒนาความเป็นครู ด้าน  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  - โรงเรียน

เพือ่เสริมสร้างความเป็นครู) นวตักรรมและเทคโนโลยี  - ความพึงพอใจของผู้รับ

สารสนเทศ บริการ

8 โครงการเสวนาทางวชิาการ 1.1.3.1 1. นศ.ได้รับความรู้เพือ่เตรียม  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  นักศึกษาสาขาคอมฯ ม.ค.-56 50,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

เร่ือง ทิศทางการศึกษาด้าน IT ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  - นักศึกษา สาขาคอมฯ  จ านวน 500 คน

สู่ประชาคมอาเซียน  จ านวน 500 คน

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้เข้า

ร่วมโครงการ

9 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1.1.3.1 1.แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  - นักศึกษา ก.พ.-56 62,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

การสอนคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ 2.เรียนรู้วฒันธรรมการสอน  - นักศึกษา 

ศิลปวฒันธรรม คอมพิวเตอร์กับประเทศ

เพือ่นบ้าน  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

3.เพือ่เปิดโลกทัศน์การจัดการ  - ความพึงพอใจของผู้เข้า

เรียนการสอนในต่างประเทศให้ ร่วมโครงการ

กับนศ.
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10 โครงการCom Care เนือ่งในวนั 1.1.3.1 ให้บริการเช็คสภาพ ซ่อมบ ารุง  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  นักศึกษา ก.ย.-56 10,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

สถาปนามหาวทิยาลัยนครพนม ลงโปรแกรม  - นักศึกษา 

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้เข้า

ร่วมโครงการ

11 โครงการบูรณาการการจัดการเรียน 1.1.3.1 1.ให้บริการเช็คสภาพ ซ่อมบ ารุง  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  นักศึกษา ตค.55-กย.56 10,000       สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

การสอนสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม  - นักศึกษา 

โรงเรียนเครือข่าย 2.ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี

 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
 - ความพึงพอใจของผู้เข้า

ร่วมโครงการ

12 โครงการนิเทศก์นักศึกษา 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนาให้นักศึกษา จ านวนของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา ตค.55-สค.56 48,400       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

ได้รับประสบการณ์ตรงจาก ทีอ่อกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ รัฐประศาสนศาสตร์

สถานประกอบการโดยเน้น ภาคปกติ จ านวน 77 
คนผู้เรียนเป็นส าคัญ ภาคพิเศษ จ านวน 43 

2.เพือ่ติดตามและประเมินผลการ

น าความรู้ในห้องเรียนไปใช้

ในสถานประกอบการ
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13 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 1.เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษา ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา ตค.55-พค.56 79,800       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

ได้รับประสบการณ์ตรงจาก ในการเข้าร่วมโครงการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์

สถานทีจ่ริง ดูงานมีความพึงพอใจใน ภาคปกติ จ านวน 77

2.เพิม่พูนประสบการณ์นอก ระดับ 3.50 ร้อยละ 80 ภาคพิเศษ จ านวน 43 

ห้องเรียนให้กับนักศึกษา และอาจารย์ 5  คน

3.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

14 โครงการสิงห์อีสาน 1.1.3.1 1. เพือ่สร้างเครือข่ายนักศึกษา ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนนักศึกษาสาขาวชิา เม.ย.-พ.ค. 56 20,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

ระหวา่งวทิยาลัย ในการเข้าร่วมโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์

2.เพือ่ให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียน มีความพึงพอใจใน ชั้นปีที ่1 และปีที ่2

เรียนรู้ระหวา่งมหาวทิยาลัย ระดับ 3.50 ร้อยละ 80

15 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1.1.3.2 1.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับความรู้ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา ธค.55-พค.56 20,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ ในการเข้าร่วมโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์

2.เพือ่ให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียน มีความพึงพอใจใน  ชั้นปีที ่1 จ านวน  
120พร้อมการอยูร่่วมกันเป็นหมูค่ณะ ระดับ 3.50 ร้อยละ 80 ชั้นปีที ่2 จ านวน 20 

3.เพือ่ให้นักศึกษาได้ฝึกตนให้มี และอาจารย์ 5  คน

จิตสาธารณะ

16 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์ 1.1.3.1 1.เพือ่ให้นักศึกษามีความสามัคคี ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา ธ.ค.55 -ม.ค.56 30,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

สัมพันธ์ ระหวา่งรุ่นพีก่ับรุ่นน้อง ในการเข้าร่วมโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์

2.เพือ่ส่งเสริมกระบวนการเรียน มีความพึงพอใจใน ทุกชั้นปีที่

แบบมีส่วนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ 3.50 ร้อยละ 80
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ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

16 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 1.1.3.1 1.เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษา ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา กค. - ส.ค. 56 20,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์

สู่ตลาดแรงงาน ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน มีความพึงพอใจใน ชั้นปีที ่4 

2.เพือ่ให้นักศึกษาได้ทราบทิศ ระดับ 3.50 ร้อยละ 80

ทางและแนวโน้มความต้องการ

ของตลาดอาชีพในปัจจุบัน
17 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 1.3.1.1 1.เพือ่ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ ตค.55-กย.56 54,368       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

รับความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 1. อาจารย์สาขาวชิา 1.อาจารย์สาขาวชิา

งานในหน้าทีไ่ด้ ประศาสนศาสตร์ จ านวน รัฐประศาสนศาสตร์

7 คน 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพสาขา 1.5.3.6 1.เพือ่พัฒนาให้สาขาวชิามี สาขาวชิามีวสัดุอุปกรณ์ 1.อาจารย์สาขาวชิา ตค.55-กย.56 86,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

รัฐประศาสนศาสตร์(จัดซ้ือวสัดุ) ประสิทธภิาพในการเรียน เพียงพอต่อภารกิจ รัฐประศาสนศาสตร์

การสอนได้ และการปฏิบัติการ 100 %

19 โครงการอบรมจราจรและการ 1.1.3.1 1.เพือ่ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา ตค.55-มค.56 10,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

ป้องกันภัยอาชญากรรมในชีวติ ระหวา่งนักศึกษาภากปกติและ ในการเข้าร่วมโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์

ภาคพิเศษ มีความพึงพอใจใน ทุกชั้นปีที่

2.เพือ่ให้นักศึกษาเกิดความสามัคคี ระดับ 3.50 ร้อยละ 80

ระหวา่งพีน่้อง



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

20 โครงการไหวค้รู รับน้อง ส่งพี่ 1.1.3.1 1.  เพือ่ให้นักศึกษาได้แสดง ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวชิา ก.ค.- ส.ค.56 25,000       สาขา รัฐประศาสนศาตร์

ความเคารพบูชาครู ในการเข้าร่วมโครงการ รัฐประศาสนศาสตร์

2. เพือ่ส่งเสริม สืบสานวฒันธรรม มีความพึงพอใจใน ทุกชั้นปีที่

อันดีระหวา่งพีก่ับน้อง ระดับ 3.50 ร้อยละ 80

21 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 1.เพือ่ให้นักศึกษาได้แนวทางใน นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ  ต.ค.54-  ก.พ. 60,000        - สาขาวชิาการศึกษา

รายวชิาการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวยั การจัดกระบวนการเรียนการสอน ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ศึกษาปฐมวยั ภาค 2555 ปฐมวยั

กิจกรรม ปฐมวยั การชั้นเรียนเด็กปฐมวยั ปกติ ชั้นปีที ่2 จ านวน

1.วางแผนโครงการไปศึกษา 2.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับแนวทางใน 127คน

ดูงาน การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวยั

2.ประชุมนักศึกษาและคณะ 3.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์

กรรมการนักศึกษา ตรงในการพัฒนาเด็ก

3.เสนอโครงการเพือ่รับการพิจารณา 4.เพือ่ให้นักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้ไป

อนุมัติ ใช้ในการท างานประจ าวนั

4.แบ่งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

5.ด าเนินตามโครงการ

6.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

22 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1  - เพือ่ประเมินนักศึกษาทีเ่ข้ารับการ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ  5 ต.ค.54-19 ก.พ. 40,000        - สาขาวชิาการศึกษา

ประสบการณ์วชิาชีพครู 1 ประสบการณ์วชิาชีพครู 1 ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ศึกษาปฐมวยั ภาคปกติ 2555 ปฐมวยั

กิจกรรม ในภาคเรียนที ่1/2555 ตามเกณฑ์ กระบวนการเรียนการสอน  จ านวน 106 คน

1.ประชุมคณะกรรมการเพือ่วาง การประเมินทีท่างสาขาวชิาการ ในระดับปฐมวยั

แผนและท าความเข้าใจเกีย่วกับ ศึกษาปฐมวยัก าหนด

การด าเนินงาน

2 ส ารวจสถานศึกษาทีม่ีการจัด

การเรียนการสอนตามแนวทาง

การจัดการศึกษาปฐมวยั

3.เขียนโครงการและขออนุมัติ

โครงการ

4.ด าเนินการ

5.สรุปผลและประเมินผลการ

อบรม

6.จัดท ารูปเล่มรายงานผลการ

อบรม

23 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1  - เพือ่ประเมินนักศึกษาทีเ่ข้ารับการ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ  5 ต.ค.54-19 ก.พ. 40,000        - สาขาวชิาการศึกษา

ประสบการณ์วชิาชีพครู 2 ประสบการณ์วชิาชีพครู 1 ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ศึกษาปฐมวยั ภาคปกติ 2555 ปฐมวยั

กิจกรรม ในภาคเรียนที ่2/2554 ตามเกณฑ์ กระบวนการเรียนการสอน  จ านวน 21 คน

1.ประชุมคณะกรรมการเพือ่วาง การประเมินทีท่างสาขาวชิาการ ในระดับปฐมวยั

แผนและท าความเข้าใจเกีย่วกับ ศึกษาปฐมวยัก าหนด



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

การด าเนินงาน

2 ส ารวจสถานศึกษาทีม่ีการจัด

การเรียนการสอนตามแนวทาง

การจัดการศึกษาปฐมวยั

3.เขียนโครงการและขออนุมัติ

โครงการ

4.ด าเนินการ

5.สรุปผลและประเมินผลการ

อบรม
6.จัดท ารูปเล่มรายงานผลการ

อบรม

24 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 1. เพือ่ให้สาขามีวสัดุ 1.สาขาวชิามี อาจารย์และนักศึกษา 1 ต ค. 38,000       2,000         สาขาวชิาการศึกษา

ส าหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการ อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ สาขาวชิา ถึง 30 กย. 55 ปฐมวยั

กิจกรรม จัดการเรียนการสอน 2. การบริหารจัดการของสาขา การศึกษาปฐมวยั

         1.ขออนุมัติโครงการ 2. เพือ่ให้ระบบบริหารจัดการของ มีประสิทธภิาพ

2. จัดซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ สาขาการศึกษาปฐมวยั 3. ผู้เรียนและผู้สอนมีศักยภาพ

        3. จัดประชุมอาจารย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ

3. เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพผู้เรียน

และผู้สอน



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 1.3.1.1 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ คณาจารย์สาขาวชิา คณาจารย์ประจ าสาขา 1 ต ค. 54 80,000        - สาขาวชิาการศึกษา

สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ประจ าสาขาวชิา มีความรู้และประสบการณ์ สาขาการศึกษา ถึง 30 กย. 55 ปฐมวยั

กิจกรรม 2.  เพือ่ให้คณาจารย์ได้เพิม่พูน เพือ่ใช้ประกอบ ปฐมวยั

1. ประชุมคณะอาจารย์วางแผนการ ความรู้และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอน

ด าเนินงาน

2. ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะเข้าศึกษา

ดูงาน  อบรม

3.  เข้าศึกษาดูงาน  อบรม

26 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1  - เพือ่ประเมินนักศึกษาทีเ่ข้ารับการ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ  5 ต.ค.54-19 ก.พ. 40,000        - สาขาวชิาการศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ศึกษาปฐมวยั ภาคปกติ 2555 ปฐมวยั

ในภาคเรียนที ่1/2555 ตามเกณฑ์ กระบวนการเรียนการสอน จ านวน 

การประเมินทีท่างสาขาวชิาการ ในระดับปฐมวยั

ศึกษาปฐมวยัก าหนด

27 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึก 1.1.3.1  - เพือ่ประเมินนักศึกษาทีเ่ข้ารับการ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ  5 ต.ค.52-19 ก.พ. 20,000        -  - สาขาวชิาการศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูเต็มรูป ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ศึกษาปฐมวยั ภาค 2553 ปฐมวยั

ในภาคเรียนที ่2/2555 ตามเกณฑ์ กระบวนการเรียนการสอน

การประเมินทีท่างสาขาวชิาการ ในระดับปฐมวยั

ศึกษาปฐมวยัก าหนด



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

28 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 1.3.1.1 1.เพือ่ให้นักศึกษาได้แนวทางใน นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ 1 ต ค. 54 40,000        - สาขาวชิาการศึกษา

นอกสถานทีร่ายวชิาการสัมมนาทาง การจัดกระบวนการเรียนการสอน ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ศึกษาปฐมวยั ภาค ถึง 30 กย. 55 ปฐมวยั

การศึกษาปฐมวยั ปฐมวยั กระบวนการเรียนการสอน ปกติชั้นปีที ่3 จ านวน

2.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับแนวทางใน ในระดับปฐมวยั 21คน

การจัดพัฒนาบริหารสถานศึกษา

ปฐมวยั

3.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์

ตรงในการพัฒนาเด็ก

4.เพือ่ให้นักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้ไป

ใช้ในการท างานประจ าวนั

29 โครงการเยีย่มหอพัก นศ.สาขา 1.1.3.1 1.เพือ่เป็นการดูแล นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการ  ต.ค.54-  ก.พ. 10,000        - สาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวยั นักศึกษาสาขาปฐมวยั ปฐมวยัได้แนวทางใน ศึกษาปฐมวยั ภาค 2554 ปฐมวยั

กิจกรรม 2.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับแนวทางใน การด าเนินชีวติในร้ัวมหาวทิยาลัย ปกติ จ านวน 300 คน

1.วางแผนโครงการเยีย่มหอพัก ด าเนินชีวติในร้ัวของมหาวทิยาลัย 2.  นักศึกษาและอาจารย์มีความ

นศ.สาขาปฐมวยั 3. เพือ่สร้าความสัมพันธ์ สัมพันธอืันดีต่อกัน

2.ประชุมคณะกรรมการสาขา อันดีระหวา่งศิษย์และอาจารย์

3.เสนอโครงการเพือ่รับการพิจารณา

อนุมัติ

4.แบ่งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

5.ด าเนินตามโครงการ

6.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

30 โครงการปฐมวยัสัมพันธ์ 1.1.3.1 1. เพือ่สร้างเครือข่ายในระดับสาขาวชิา นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั นักศึกษาสาขาวชิาการ 42,476       สาขาวชิาการศึกษา

กิจกรรม กับคณะคุรุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ภาคปกติและภาคกศ.ปช.ได้ท าความรู้จักศึกษาปฐมวยั ภาค ปฐมวยั

1.วางแผนโครงการปฐมวยัสัมพันธ์ กับคณะคุรุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ กับนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยัปกติและภาคกศ.ปช.

นศ.สาขาปฐมวยั กับมหาวทิยาลัยอืน่ ในสถาบันต่างๆ จ านวน 300 คน

2.ประชุมคณะกรรมการสาขา

3.เสนอโครงการเพือ่รับการพิจารณา

อนุมัติ

4.แบ่งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

5.ด าเนินตามโครงการ

6.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

31 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนางานด้านทางวชิาการ เปา้หมายเชิงปรมิาณ ด้านผลผลิต (Output) พ.ย.54-สค.55 15,000       สาขาวชิาการศึกษา

ของสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ของสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั   - อาจารย์ในสาขา   - อาจารย์ในสาขา ปฐมวยั

กิจกรรม 2.เพือ่พัฒนากระบวนการประกัน การศึกษาปฐมวยั วชิาการศึกษาปฐมวยั

1.   อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ คุณภาพการศึกษาภายในสาขา  - นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั - นักศึกษาสาขา

ในกระบวนการประกันคุณภาพ วชิาการศึกษาปฐมวยั เปา้หมายเชิงคุณภาพ วชิาการศึกษาปฐมวยั

การศึกษาภายในสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั อาจารย์และนักศึกษามีความรู้ ด้านผลลัพธ์

ความเข้าใจในกระบวนการ อาจารย์และนักศึกษา

ประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ

ภายในสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั ในกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภายในสาขาวชิาการ

รศึกษาปฐมวยั



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

32 โครงการครูต้นแบบ 1.1.2.1 2.  เพือ่ให้นักศึกษาตระหนักถึง เปา้หมายเชิงปรมิาณ ด้านผลผลิต 15,000       สาขาวชิาการศึกษา

กิจกรรม บทบาทหน้าทีข่องครูในการ  - นักศึกษาชั้นปีที่4ทุกสาขาวชิา    นักศึกษา ชั้นปีที ่4 ปฐมวยั

1.วางแผนโครงการปฐมวยัสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ทุกสาขาวชิา

นศ.สาขาปฐมวยั 1. เพือ่เป็นแนวทางในการ นักศึกษาตระหนักถึง ด้านผลลัพธ์

2.ประชุมคณะกรรมการสาขา ปฏิบัติตนก่อนออกฝึก บทบาทหน้าทีข่องครู นักศึกษาได้แนวทาง

3.เสนอโครงการเพือ่รับการพิจารณา ประสบการณ์วชิาชีพของ ในการปฏิบัติงานในโรงเรียน และตระหนักถึงบทบาท

อนุมัติ นักศึกษา 2. นักศึกษาได้แนวทางในการ หน้าทีข่องครูในการ

4.แบ่งหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนก่อนออกฝึก ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

5.ด าเนินตามโครงการ ประสบการณ์วชิาชีพของ ด้านผลผลิต

6.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ นักศึกษา    นักศึกษาสาขาวชิา 

การศึกษาปฐมวยั

ด้านผลลัพธ์

33 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมผ่าน 1.4.2.3 1.เพือ่ปลูกฝังศิลปวฒันธรรมไทยให้ นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา นักศึกษาสาขาวชิาการศึกษา        15,000 สาขาวชิาการศึกษา

นิทานหุน่ในโรงเรียนระดับปฐมวยั กับเด็กปฐมวยั ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ปฐมวยัได้แนวทางในการจัด ปฐมวยั

2.เพือ่ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ กิจกรรมนิทานหุน่ส าหรับเด็กปฐมวยั กิจกรรมนิทานหุน่ส าหรับเด็กปฐมวยั

ตรงในการพัฒนาเด็กผ่านการแสดงนิทาน 2. เด็กปฐมวยัทีไ่ด้เข้า
ร่วมโครงการได้รับและหุน่ส าหรับเด็กปฐมวยั

3.เพือ่ให้นักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้ไป

ใช้ในการท างานประจ าวนั



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

34 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 1. เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ทางวชิาการ              ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายใน อาจารย์ 6 คน  พย.55-เมย.56 120,000     สาขาวชิาสังคม

ของนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา และความรู้ภายนอกห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง นักศึกษา 360 คน ศึกษา
กิจกรรม แก่นักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษา พอใจในระดับ 3.5 ร้อยละ 80 คณะศิลปศาสตร์และ

1. เสนอโครงการเพือ่ขออนุมัติจากสถาบัน  และสามารถน ามาพัฒนาการเรียน วทิยาศาสตร์

2. วางแผนการศึกษาดูงาน การสอนภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์

3. ประชุมคณาจารย์ในสาขาวชิาสังคมศึกษา 2.เพือ่เพิม่พูนความรู้ ประสบการณ์ 

เพือ่ชี้แจงวตัถุประสงค์ของโครงการ จากสถานทีจ่ริง และประสบการณ์

4. ติดต่อหน่วยงานทีจ่ะศึกษาดูงาน โดยตรงจากวทิยากรและคนใน

5. ด าเนินการให้นักศึกษาไปศึกษาดูงาน ท้องถิน่

6. ประเมินผลโครงการ 3.เพือ่ให้นักศึกษาได้น าความรู้ทีไ่ด้ไป

7. รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสรุปโครงการ ใช้ในชีวติประจ าวนั

35 โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชุม 1.3.1.1 1.เพือ่ให้คณาจารย์ได้ประสบการณ์ อาจารย์สาขาวชิาสังคมศึกษา อาจารย์สาขาวชิาสังคม ต.ค.55-ก.ย.56 74,000       สาขาวชิาสังคม

และสัมมนาวชิาการ อาจารย์สาขา และการเรียนรู้ใหม่จากการไปอบรม ไปศึกษาดูงาน อบรม ประชุม ศึกษา 6 คน ศึกษา

สังคมศึกษา ประชุม สัมมนาวชิาการ และสัมมนาวชิาการ 1 คร้ัง

2.เพือ่ให้คณาจารย์ได้พัฒนาความรู้

และความสามารถน าไปใช้ในการ

สอนได้

36 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงานเพือ่ 1.5.3.5 เพือ่ให้คณาจารย์น าวสัดุอุปกรณ์ จัดซ้ือวสัดุอุปกร์ส านักงาน 1คร้ัง อาจารย์สาขาวชิาสังคม ต.ค.55-ก.ย.56 104,112     สาขาวชิาสังคม

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส านักงานมาใช้ในการจัดการเรียน ศึกษา ศึกษา

การสอนให้มีประสิทธภิาพ
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37 โครงการการจัดความรู้เทคนิคการ 5.4.1.1 1.เพือ่ให้อาจารย์ในสาขาวชิา ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายใน อาจารย์ในสาขาวชิา ม.ีค.56-พ.ค.56 40,000       สาขาวชิาสังคม

จัดการเรียนการสอนและการเขียน สังคมศึกษามีความรู้ความเข้าใจ การเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง สังคมศึกษา ศึกษา

มคอ.3และมคอ.5 สาขาวชิาสังคมศึกษา ในการจัดการความรู้ เทคนิคการ พอใจในระดับ 3.5 ร้อยละ 80

จัดการเรียนการสอน

2.เพือ่ให้อาจารย์ในสาขาวชิา

สังคมศึกษาสามารถเขียน มคอ.3

และ มคอ.5 ได้อย่างถูกต้อง

38 โครงการค่ายอาสาวชิาการ 1.1.3.1 1.เพือ่ให้นักศึกษาสาขาวชิาสังคม ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายใน นักศึกษา 360 คน ม.ค.56-พค.56 30,000       สาขาวชิาสังคม

พีช่่วยน้อง ศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง ศึกษา

ในวชิาชีพครู พอใจในระดับ 3.5 ร้อยละ 80

2.เพือ่ให้นักศึกษามีจิตวญิญาณ

ความเป็นครู

39 โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพ 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนางานด้านทางวชิาการ ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายใน อาจารย์และนักศึกษา 32,200       สาขาวชิาสังคม

ของสาขาวชิาสังคมศึกษา ของสาขาวชิาสังคมศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง สาขาวชิาสังคม ศึกษา

กิจกรรม 2.เพือ่พัฒนากระบวนการประกัน พอใจในระดับ 3.5 ร้อยละ 80 คณะศิลปศาสตร์และ

1.   อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ คุณภาพการศึกษาภายในสาขา วทิยาศาสตร์

ในกระบวนการประกันคุณภาพ วชิาสังคมศึกษา

การศึกษาภายในสาขาวชิาสังคมศึกษา
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40 ซ้ือวสัดุการเรียนการสอน 1.1.3.1  - เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียน  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ อาจารย์และนักศึกษา
ต.ค. 55 - ก.ย. 
56

       24,000          7,000 สาขาพัฒนาสังคมและ

และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสอนให้มีประสิทธภิาพมาก  -  นักศึกษา
สาขาวชิาการพัฒนา
สังคม

ส่ิงแวดล้อม

ขึน้  - อาจารย์ และส่ิงแวดล้อม

 - เพือ่ให้นักศึกษาได้เข้าถึงส่ือ  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

การเรียนการสอนทีท่ันสมัย  - ความพึงพอใจ

41 การติดตามและประเมินผลสหกิจศึกษา 1.1.3.1 1. เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักศึกษาสาขาวชิาการ ต.ค.55-ม.ค.56        15,000 สาขาพัฒนาสังคมและ

ความรู้และประสบการณ์จาก  -  นักศึกษา พัฒนาสังคมฯ ส่ิงแวดล้อม

สถานประกอบการณ์จริง

2. เพือ่สร้างความสัมพันธร์ะหวา่ง  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

ระหวา่งสถานประกอบการณ์กับ  - ความพึงพอใจของผู้

สถานศึกษา ประกอบการ

3. เพือ่พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับ

ความต้องการของสังคม

42 กิจกรรมสานสัมพันธน์ักพัฒนาสังคมฯ 1.1.3.1 1. เพือ่สร้างสัมพันธอ์ันดี  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ
ศิษย์เก่าสาขาวชิา
การพัฒ ม.ิย.-ส.ค. 56        20,000 สาขาพัฒนาสังคมและ

(กิจกรรมชมรมศิษย์เก่า) ระหวา่งศิษย์แต่ละรุ่น ศิษย์เก่าสาขาวชิาการพัฒ นาสังคมฯ ส่ิงแวดล้อม

2. เพือ่สร้างเครือข่ายนักพัฒนาฯ นาสังคมฯ นักศึกษาสาขาวชิาการ

3. เพือ่บูรณาการกิจกรรมการ นักศึกษาสาขาวชิาการ พัฒนาสังคมฯ

เรียนรู้ผ่านรูปแบบกิจกรรม พัฒนาสังคมฯ

โครง  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

 - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมกิจกรรม
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43 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ 1.1.3.1 1. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ อาจารย์ในสาขาวชิา        40,000 สาขาพัฒนาสังคมและ

ประชามคมอาเซ่ียน เพิม่ประสบการณ์กับเครือข่าย อาจารย์ในสาขาวชิา การพัฒนาสังคมและส่ิง ส่ิงแวดล้อม

พัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมและส่ิง
แวดล้อม/นศ.สาขาวิ
ชการ

2. เพือ่เพิม่ศักยภาพบุคลากรใน แวดล้อม/นศ.สาขาวชิการ พัฒนาสังคมฯ

สาขาให้มีความรู้เท่าทันต่อการ พัฒนาสังคมฯ

เปล่ียนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

3. เพือ่เพิม่องค์ความรู้ในสาขา  - ความพึงพอใจของผู้

วชิาทีส่อน ผู้เข้าร่วมโครงการ

44 สัมมนาความ 1.4.2.1 1. เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ กลุ่มเครือข่ายลุ่มแม่น้ า ต.ค. 55-ก.ย. 55        32,400 สาขาพัฒนาสังคมและ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน ในแต่ละเขตพืน้ทีก่ลุ่ม AEC กลุ่มเครือข่ายลุ่มแม่น้ า โขงและแม่น้ าสาขา ส่ิงแวดล้อม

ในประเทศลุ่มแม่น้ าโขง 2. เพือ่หาแนวทางการบริหาร โขงและแม่น้ าสาขา

ภายใต้บริบทกลุ่มอาเซ่ียน จัดการ

โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

(การเป็นเจ้าภาพร่วมกัน)  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

3.ได้วธิบีริหารและการจัดการ  - ความพึงพอใจของผู้

ความหลากหลายทางชีวะภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ

อย่างยัง่ยืนในประเทศลุ่มน้ าโขง

ภายใต้บริบทกลุ่มอาเซียน
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45 โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 1.1.4.1 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ ต.ค.-55 33,348        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

และ Farewell Party คณาจารย์ประจ าสาขาวชิา   จ านวนอาจารย์ คณาจารย์ประจ าสาขา

2. เพือ่ให้คณาจารย์ประจ าสาขา สาขาวชิาภาษาอังกฤษ วชิาภาษาอังกฤษ

วชิาได้เพิม่พูนความรู้และ

ประสบการณ์ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

3. เพือ่แสดงความยินดีกับนักศึกษา  - ความพึงพอใจของผู้

ทีก่ าลังจะส าเร็จการศึกษา เข้าร่วมโครงการ

4. เพือ่ให้นักศึกษาได้รับค าแนะ  - ผู้เข้าร่วมโครงการ

น าในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ผ่านการสัมมนาได้เพิม่พูน

ในการด าเนินชีวติในอนาคต ความรู้และประสบการณ์

46
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานทีข่อง
นักศึกษา 1.3.1.1 1. เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ทาง  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 50,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

สาขาภาษาอังกฤษ วชิาการแก่นักศึกษาและ นักศึกษาชั้นปีที ่2และ นักศึกษาชั้นปีที ่2และ

คณาจารย์ประจ า คณาจารย์ประจ าสาขาวชิา คณาจารย์ประจ าสาขาวชิา

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

2. เพือ่เพิม่พูนความรู้ประสบการณ์ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

และทักษะภาษาอังกฤษ  - ความพึงพอใจของผู้

3. เพือ่ประชาสัมพันธส์าขาวชิา เข้าร่วมโครงการ

ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  - ผู้เข้าร่วมโครงการ

และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย ผ่านการสัมมนาได้เพิม่พูน

นครพนมให้เป็นทีรู้่จักแก่หน่วย ความรู้และประสบการณ์

งานต่าง ๆทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน
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47 โครงการศึกษาดูงานเพือ่เพิม่ศักยภาพ 1.3.1.1 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพของ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 30,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ของคณาจารย์ คณาจารย์ประจ าสาขาวชิา คณาจารย์ประจ าสาขา คณาจารย์ประจ าสาขา

2. เพือ่ให้คณาจารย์ประจ าสาขา วชิาภาษาอังกฤษ วชิาภาษาอังกฤษ

วชิาได้เพิม่พูนความรู้และ

ประสบการณ์ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

 - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ

 - ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผ่านการสัมมนาได้เพิม่พูน

ความรู้และประสบการณ์

48 เฟ้นหา DJ หน้าใหม่ (DJ Search) 1.1.3.1 1. เพือ่ให้นักศึกษาฝึกฝนการใช้  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 4,000          สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร นักศึกษาคณะศิลปศาตร์ นักศึกษาคณะศิลปศาตร์

2. เพือ่ให้นักศึกษาคณะศิลปศาตร์ และวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ 

และวทิยาศาสตร์ได้ฝึกฝนทักษะ มหาวทิยาลัยนครพนม มหาวทิยาลัยนครพนม

การใช้ภาษาในการส่ือสารจาก ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

การจัดรายการวทิยุเสียงตามสาย  - ความพึงพอใจของผู้

3. นักศึกษามีเจตคติทีดี่ เข้าร่วมโครงการ

ต่อการพัฒนาทักษะ  - ได้ DJ หน้าใหม่

การส่ือสารด้วยภาษา

อังกฤษจากเพลงหรือ

ความรู้เร่ืองค าศัพท์ 

และการใช้จริงในชีวติประจ าวนั
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49 โครงการนิทรรศการวฒันธรรม 1.4.2.3 1. เพือ่ศึกษาและเรียนรู้วฒัน  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 30,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

นานาชาติ ธรรมนานาชาติในด้านต่างๆ นักศึกษาสาขาภาษา นักศึกษาสาขาภาษา

2. เพือ่ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพ อังกฤษทุกชั้นปี อังกฤษทุกชั้นปี

ในการน าเสนอความรู้เกีย่วกับ

วฒันธรรมนานาชาติในด้านต่างๆ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

3. นักศึกษาได้รับความรู้และ  - ความพึงพอใจของผู้

ความสนุกสนาน เข้าร่วมโครงการ

4. นักศึกษาได้เรียนรู้วฒัน

ธรรมตะวนัตกและน า  

เสนอความรู้เกีย่วกับ

ในรูปแบบต่างๆ

วฒันธรรมนานาชาติใน

รูปแบบต่างๆ

50 โครงการต้อนรับน้องใหม่ 1.1.3.1 1. เพือ่เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 12,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

2. เพือ่ให้นักศึกษาใหม่ได้รับค าชี้  นักศึกษาสาขาภาษา  นักศึกษาสาขาภาษา

แนะในการปรับตัวสู่ร่ัวมหาวทิยาลัย อังกฤษชั้นปีที ่2 อังกฤษชั้นปีที ่2

3. เพือ่เชื่อมความสัมพันธท์ีดี่

ระหวา่งคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

และนักศึกษาใหม่  - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ
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51 โครงการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 1.1.3.1 1.เพือ่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 18,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาทุกสาขาวชิาในคณะ นักศึกษาระดับ ป.ตรี นักศึกษาระดับ ป.ตรี 

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ใช้ ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกสาขา ทุกชั้นปี 

ทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน10ทีมๆละ3คน จ านวน10ทีมๆละ3คน 

2. เพือ่กระตุ้นให้นักศึกษาแสดง ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ  - ความพึงพอใจของผู้

และมีเจตคติทีดี่ต่อภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการ

3. เพือ่ให้นักศึกษาทีส่นใจภาษา

อังกฤษได้มีโอกาสแสดงความ

สามารถและแลกเปล่ียน

ประสบการณ์

52 โครงการแข่งขันมัคคุเทศก์ท้องถิน่ 1.1.3.1 1. เพือ่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 20,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ระดับมัธยมศึกษา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับมัธยม จ านวน 50 คน นักเรียนระดับมัธยม 
จ านวน 50 คน2  เพือ่กระตุ้นให้นักศึกษาแสดง

ความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ

3. เพือ่ให้นักศึกษาทีส่นใจภาษา ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

อังกฤษได้มีโอกาสแสดงความสามารถ  - ความพึงพอใจของผู้

และแลกเปล่ียนประสบการณ์ เข้าร่วมโครงการ

4. เพือ่เผยแพร่แหล่งท่องเทีย่ว

ของจังหวดันครพนมให้กับนัก

ท่องเทีย่วและส่งเสริมการ

ท่องเทีย่ว  
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53 กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง 1.1.2.1 เพือ่พัฒนาทักษะการส่ือสาร  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 36,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

การส่ือสารภาษา ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา นักศึกษา คบ.ทุกสาขา นักศึกษา คบ.ทุกสาขา

อังกฤษส าหรับครู ให้สามารถ วชิา ชั้นปีที ่2-4 วชิา ชั้นปีที ่2-4

ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารใน

ชีวติประจ าวนัได้อย่างคล่องแคล่ว ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

เพือ่ฝึกฝนทักษะการส่ือสารภาษา  - ความพึงพอใจของผู้

อังกฤษให้ถูกต้องและประสิทธภิาพ เข้าร่วมโครงการ

54 กิจกรรมค่ายอาสาวชิาการพีช่่วยน้อง 1.1.3.2 เพือ่ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนประสบ  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 14,000        สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

การณ์การสอนและกิจกรรมทาง นักศึกษาสาขาภาษา นักศึกษาสาขาภาษา

วชิาการ อังกฤษและนักเรียนที่ อังกฤษและนักเรียนที่

นักศึกษาได้ถ่ายทอดกิจกรรมทาง เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ

วชิาการให้แก่นักเรียนรุ่นน้อง ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

 - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ

55 โครงการประกวดการผลิตส่ือ วดิีทัศน์ 1.5.2.1 นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษได้  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ภาษาสู่อาเซ่ียน ค้นควา้  เรียนรู้  ฝึกฝน ทักษะการ นักศึกษา สาขาภาษา นักศึกษา สาขาภาษา 20,000       

ส่ือสารในการท าส่ือวดิิทัศน์ อังกฤษทุกชั้นปี อังกฤษทุกชั้นปี

 ทีเ่กีย่วข้องกับภาษาต่างๆในกลุ่ม

ประเทศอาเซ่ียนเพือ่ให้นักศึกษา ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

เกิดองค์ความรู้เร่ืองการผลิตส่ือ  - ความพึงพอใจของผู้

เพือ่บูรณาการให้เข้ากับการพัฒนาทักษะเข้าร่วมโครงการ

ภาษาอังกฤษ และวชิาชีพครูได้
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56
โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงานส าหรับการ
เรียนการสอน 1.5.3.5 เพือ่การพัฒนาศักยภาพด้าน  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 200,000      สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

วสัดุส านักงาน การเรียนการสอนให้กับ นักศึกษา สาขาภาษา นักศึกษา สาขาภาษา

เดินทางไปราชการ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ อังกฤษทุกชั้นปี อังกฤษทุกชั้นปี

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

 - ความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมโครงการ
57 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 1. เพือ่ให้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์มี ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ อาจารย์และนักศึกษา ต.ค..55 - 24,880       75,120       สาขาวชิา

ส าหรับการเรียนการสอน วสัดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อ อุปกรณ์ส านักงานประจ าสาชา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ก.ย. 56 วทิยาศาสตร์

กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน วทิยาศาสตร์

         1.ขออนุมัติโครงการ 2. เพือ่ให้ระบบบริหารจัดการของ เปา้หมายเชิงปรมิาณ

2. จัดซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์มี

         3. จัดประชุมอาจารย์ เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ อุปกรณ์ส านักงานจ านวน

3. เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพผู้เรียน เพียงพอ

และผู้สอน ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1. การบริหารจัดการของ

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

มีประสิทธภิาพ

2. การจัดการเรียนการสอนมี

ศักยภาพ

เปา้หมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวชิา



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

วทิยาศาสตร์ทุกชั้นปี

ได้ใช้ส่ือการเรียนการสอน
-อาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิาการสอนอันเกิดจาก
-อาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิาการใช้วสัดุ-อุปกรณ์และ
-อาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิาและเคร่ืองใช้

ส านักงานทีจ่ัดซ้ือ

อย่างมีคุณภาพ

2. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ มีวสัดุ อุปกรณ์

เคร่ืองใช้ส านักงาน ในการจัด

โครงการต่างๆ และในการ

เตรียมการสอนได้อย่างเพียงพอ

 และเกิดประโยชน์กับ

นักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทุกชั้นปี

58 โครงการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ 1.5.3.5 1. เพือ่ให้สาขาวชิาวทิยาศาสตร์มี ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ อาจารย์และนักศึกษา ต.ค..55 - 120,000     สาขาวชิา

ส าหรับการเรียนการสอนในรายวชิา วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ ก.ย. 56 วทิยาศาสตร์

ปฏิบัติการ สอนในรายวชิาปฏิบัติการเพียงพอ วทิยาศาสตร์

กิจกรรม 2. เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพผู้เรียน เปา้หมายเชิงปรมิาณ

         1.ขออนุมัติโครงการ และผู้สอน สาขาวชิาวทิยาศาสตร์มี

2. จัดซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

         3. จัดประชุมอาจารย์ จ านวนเพียงพอ

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1. การบริหารจัดการของ

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์

มีประสิทธภิาพ

2. การจัดการเรียนการสอนมี

ศักยภาพ

เปา้หมายเชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาสาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทุกชั้นปี ได้ใช้

อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2. อาจารย์สาชาวทิยาศาสตร์

สามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

59 โครงการเพิม่ศักยภาพทางวชิาการของ 5.4.1.1 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพทางวชิการ ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ คณาจารย์ประจ าสาขา ต.ค..55 - 50,000        - สาขาวชิา

คณาจารย์สาชาวทิยาศาสตร์ ของคณาจารย์ประจ าสาขาวชิา อาจารย์สาขาวชิาวทิยา วทิยาศาสตร์ ก.ย. 56 วทิยาศาสตร์

กิจกรรม 2.  เพือ่ให้คณาจารย์ได้เพิม่พูน ศาสตร์ได้พัฒนาตน

1. ประชุมคณะอาจารย์วางแผนการ ความรู้และประสบการณ์ เองโดยการเข้าร่วมกิจกรรม

ด าเนินงาน หรือโครงการต่าง ๆ  

2. ประสานงานหน่วยงานทีจ่ะเข้าศึกษา เปา้หมายเชิงปรมิาณ

ดูงาน  อบรม หรือน าเสนอผลงานทาง อาจารย์สาขาวชิาวทิยา



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

วชิาการ ศาสตร์ทุกคนได้พัฒนาตน

3.  เข้าศึกษาดูงาน  อบรม และน าเสนอ เองจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลงานทางวชิาการ หรือโครงการต่าง ๆ  

 ทีส่่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

อาจารย์น าเอาประสบการณ์

จากการพัฒนาศักยภาพทาง

วชิาการมาประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการจัด

การเรียนการสอนและพัฒนา

ตนเอง

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

อาจารย์น าเอาประสบการณ์

จากการพัฒนาศักยภาพทาง

วชิาการมาประยุกต์ใช้ให้

ในการจัดการเรียนการสอน

อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
และสามารถน าความรู้ที่

ได้มาพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนือ่ง



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

60 โครงการวทิยาศาสตร์และ 3.4.3.1 1.เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางด้าน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ - นักเรียน นักศึกษา ก.ย. 56 20,000       ดร.นันทวนั 

คณิตศาสตร์สัญจร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ นักเรียน นักศึกษา และคนใน และคนในชุมชน เอือ้วงศ์กูล

กิจกรรม นักเรียน นักศึกษาและคนในชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1.  ขัน้เตรียมการและประสานงาน 2.เพือ่กระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้ เปา้หมายเชิงปรมิาณ

2.  การออกค่ายท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางวทิยาศาสตร์พืน้ฐานจาก 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ได้แก่ กิจกรรมด้านปฏิบัติการทดลอง ไม่น้อยกวา่ 100 คน

    1)  กิจกรรมมายากลฟิสิกส์    และส่งเสริมเยาวชนให้เข้าใจ 2.ความพึงพอใจของ

    2)  กิจกรรมศึกษาธรรมชาติและ กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิเวศวทิยาในท้องถิน่ 3.เพือ่สร้างกลุ่มโรงเรียน ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90

    3)  กิจกรรมสารเคมีในชีวติ เครือข่ายวทิยาศาสตร์กับ 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ประจ าวนั มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการไม่น้อยกวา่ 3.51

    4)  กิจกรรมไอที 4.ผู้เข้าร่วมโครงการทีน่ า

    5)  กิจกรรมอัจฉริยะสร้างได้ ความรู้ไปใช้ประโยชน์

3. การประเมินผลโครงการฯ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

4. สรุปและรายงานผลโครงการฯ 5.ระยะเวลาในการด าเนิน

การ 1 วนั

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญของวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ตระหนักถึงความส าคัญของ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มากยิง่ขึน้

61 โครงการประกวดโครงงาน 1.4.2.1 1.เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางด้าน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ - นักเรียน นักศึกษา ก.ย. 56 20,000       อ.ชนาพร

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์พืน้ฐานแก่ นักเรียน นักศึกษา และคนใน และคนในชุมชน รัตนมาลี

กิจกรรม นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

1.  ขัน้เตรียมการและประสานงาน ทีส่นใจทัว่ไป เปา้หมายเชิงปรมิาณ

2.  กิจกรรมประกวดโครงงาน 2.เพือ่กระตุ้นให้เยาวชนเห็นความ 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

วทิยาศาสตร์ ส าคัญของวทิยาศาสตร์และเทค ไม่น้อยกวา่ 100 คน

3. การประเมินผลโครงการฯ โนโลยี เพือ่น าไปสู่การพัฒนา 2.ความพึงพอใจของ

4. สรุปและรายงานผลโครงการฯ ประเทศต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.เพือ่เป็นศูนย์กลางของแหล่ง ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90

เรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

และเทคโนโ,ยีให้แก่ชุมชน โครงการไม่น้อยกวา่ 3.51

4.เพือ่เป็นการประชาสัมพันธ์ 4.ผู้เข้าร่วมโครงการทีน่ า

โครงการจัดต้ังคณะวทิยาศาสตร์ ความรู้ไปใช้ประโยชน์

แก่นักเรียนและอาจารย์ รวมไปถึง ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

ผู้ทีส่นใจทัว่ไปทีเ่ข้าร่วมชม 5.ระยะเวลาในการด าเนิน

นิทรรศการ การ 1 วนั

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึง

ความส าคัญของวทิยาศาสตร์



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

และเทคโนโลยี

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

นักเรียน นักศึกษามีความ

ตระหนักถึงความส าคัญของ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มากยิง่ขึน้

62 โครงการกิจกรรมค่ายอาสาวชิาการ 1.1.3.1 1.เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางด้าน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักเรียน ต.ค. 56 15,000       สาขาวชิา

พีช่่วยน้อง วทิยาศาสตร์พืน้ฐานแก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม วทิยาศาสตร์

กิจกรรม นักเรียนทีส่นใจ เปา้หมายเชิงปรมิาณ

1.  ขัน้เตรียมการและประสานงาน 2.เพือ่กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความ 1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2.  กิจกรรมอาสาวชิาการทาง ส าคัญของวทิยาศาสตร์และเทค ไม่น้อยกวา่ 100 คน

วทิยาศาสตร์ โนโลยี เพือ่น าไปสู่การพัฒนา 2.ความพึงพอใจของ

3. การประเมินผลโครงการฯ ประเทศต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการ

4. สรุปและรายงานผลโครงการฯ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 90

3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกวา่ 3.51

4.ผู้เข้าร่วมโครงการทีน่ า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 80

5.ระยะเวลาในการด าเนิน

การ 1 วนั

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

นักเรียนได้รับความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

นักเรียน มีความ

ตระหนักถึงความส าคัญของ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มากยิง่ขึน้

63 โครงการรับน้องสาขาวชิา 1.1.3.1 1.เพือ่เป็นการต้อนรับ สร้างขวญั ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักศึกษาสาขาวชิา ม.ิย.-56 5,900         สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ ก าลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ มีนักศึกษาสาขาวทิยา วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์

นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

ในสาขาวชิา เปา้หมายเชิงปรมิาณ

มีนักศึกษาสาขาวทิยา

ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่

ไม่น้อยกวา่ 100 คน

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

นักศึกษามีขวญัและก าลังใจใน

การศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์
และวทิยาศาสตร์

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

นักศึกษามีขวญัและก าลังใจใน

การศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์
และวทิยาศาสตร์มากยิง่ขึน้



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

64 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1.3.1.1 1.เพือ่ศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักศึกษาสาขาวชิา ต.ค..55 - 120,000     สาขาวชิา

จากสถานทีจ่ริง มีนักศึกษาสาขาวทิยา วทิยาศาสตร์ ก.ย. 56 วทิยาศาสตร์

2.เพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตน ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

เองจากประสบการณ์จริง เปา้หมายเชิงปรมิาณ

มีนักศึกษาสาขาวทิยา

ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่

ไม่น้อยกวา่ 100 คน

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

จากประสบการณ์จริง

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

นักศึกษาน าความรู้ทีไ่ด้จากการ

เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบ

การณ์จริงไปใช้ในการเรียน
ในรายวชิาต่าง ๆ ได้

65 โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1.1.4.1 1.เพือ่ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ นักศึกษาสาขาวชิา ต.ค..55 - 15,620       11,000       สาขาวชิา

จากสถานศึกษาจริงและรู้วธิี มีนักศึกษาสาขาวทิยา วทิยาศาสตร์ ก.ย. 56 วทิยาศาสตร์

ปฏิบัติงานทีส่ามารถประยุกต์ใช้ ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

ในวชิาชีพครู เปา้หมายเชิงปรมิาณ
2.เพือ่ให้นักศึกษษได้เรียนรู้วธิี มีนักศึกษาสาขาวทิยา
แก้ไขปัญหาในชั้นเรียนได้อย่าง ศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่
มีประสิทธภิาพ ไม่น้อยกวา่ 100 คน



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

3.เพือ่ให้นักศึกษาสามารถจัด ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง นักศึกษาได้รับความรู้ ความ

มีระบบและมีประสิทธภิาพ เข้าใจ และประสบการณ์ตรง

จากการออกฝึกประสบการณ์

วชิาชีพจากสถานศึกษาจริง

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

นักศึกษาสามารถน าความรู้

ความเข้าใจจากการออกฝึก

ประสบการณ์มาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาในชั้นเรียน และ

จัดกระบวนการเรียนการสอน

ได้อย่างมีระบบและมี

ประสิทธภิาพ

66 โครงการเสริมความเป็นครู 1.1.2.1  1. เพือ่พัฒนานักศึกษาหลักสูตร ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  นักศึกษา  พย. 55- กย.56 421,500     190,000      งานพัฒนานักศึกษา

 กิจกรรม ครุศาสตร์ให้มีความเป็นครูและ   จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วม  คณะศิลปศาสตร์  และ สาขาวชิา

 - อบรมปฏิบัติธรรมน าชีวติทีง่ดงาม มีสมรรถภาพทางวชิาชีพครู โครงการ ร้อยละ 80

เสริมความเป็นครู 2. เพือ่พัฒนานักศึกษาหลักสูตร

 - ฝึกอบรมและพัฒนาจิตวญิญาณความ ครุศาสตร์บัณฑิตมีความศรัทธาใน

เป็นครู วชิาชีพครู ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ

 - อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพือ่พัฒนานักศึกษาหลักสูตรครุ  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 - พัฒนาทักษะทางการเขียนและ ศาสตร์บัณฑิต  ให้มีความริเร่ิม อยูใ่นระดับดี

การพูดภาษาไทยส าหรับครู สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

 - พัฒนาทักษะทางการส่ือสารภาษาอังกฤษ ข้อโต้แย้งในวชิาชีพครู และวชิาเอก

ส าหรับครู

 - ค่ายอาสาวชิาการพีช่่วยน้อง

 - อบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา

 - พัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมส าเร็จ

รูปในการวเิคราะห์ข้อมูล

 - บ าเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ

 - อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการท าวจิัยใน

ชั้นเรียน

 - อบรมกฎหมายส าหรับครู

 - อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเบือ้งต้น

 - อบรมครูต้นแบบมืออาชีพ

 - ปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

ครู 1 - 2

 - สัมมนาระหวา่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพ

คณู 1-2

 - สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

 1-2

 - ปฐมนิเทศ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 1 -2

 - สัมมนาระหวา่งการสอนในสถานศึกษา



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ
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 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

  1-2

 -สัมมนาประฐมนิเทศ หลังปฏิบิตการสอน

ในสถานศึกษา 1-2

 - จัดท าสมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

ความเป็นครู

67 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงานเพือ่ใช้ในการ 1.5.3.5 1. เพือ่ให้สาขามีวสัดุ 1.สาขาวชิามี อาจารย์และนักศึกษา ต ค. 55 - 200,000     400,000     สาขาวชิาต่าง ๆ

จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการ อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอ กย. 56

จัดการเรียนการสอน 2. การบริหารจัดการของสาขา

2. เพือ่ให้ระบบบริหารจัดการของ มีประสิทธภิาพ

สาขาการศึกษาปฐมวยั 3. ผู้เรียนและผู้สอนมีศักยภาพ

เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 4. สามารถผลิตส่ือการเรียน

3. เพือ่เป็นการเพิม่ศักยภาพ การสอน

ผู้เรียนและผู้สอน

68 โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา 1.1.3.1 1  เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาจ านวน 100 คน ตค.55-กย.56 10,000       งานพัฒนาฯ

(QA) เข้าใจเกีย่วกับการด าเนินงาน ไม่น้อยกวา่ 50 คน อาจารย์ 10 คน

การประกันคุณภาพการศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ รวม 20 คน

2.  เพือ่ให้นักศึกษามีแนวทาง ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

3.  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
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การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์

3.  เพือ่สร้างเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

69 โครงการไหวค้รู 4.2.2.1 1.  เพือ่ให้นักศึกษาการแสดงถึง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พ.ย.55-ตค.56 6,000         งานพัฒนาฯ

ความเคารพทีศิ่ษย์มีต่อครูใน ไม่น้อยกวา่ 200 คน จ านวน 10 คน

ฐานะผู้ประสิทธปิระสาทวชิา ผลประเมินความพึงพอใจ 2.นักศึกษา 200 คน
ขึน้ไปความรู้แก่ศิษย์ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) ทุกสาขาวชิา ทุกชั้นปี

2. นักศึกษาได้สืบสานเอกลักษณ์

และวฒันธรรมไทยในการท าพาน

ไหวค้รู

3. นักศึกษาได้ท ากิจกรรม

ร่วมกันในการท าพานไหวค้รู

4.นักศึกษาเข้าใจถึงพิธไีหวค้รู

และร่วมสืบสานวฒันธรรมประ

เพณีไทย

70 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 1.1.3.1 1  เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พ.ย.55-ตค.56 20,000       งานพัฒนาฯ

สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ เข้าใจเกีย่วกับการด าเนินงาน  100 คน จ านวน 10 คน สโมสรนักศึกษา

การศึกษาของนิสิต นักศึกษา ระดับ การประกันคุณภาพการศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ 2.นักศึกษา 100 คน

อุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 2.  เพือ่ให้นักศึกษามีแนวทาง ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)
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 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

3.  เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์

3.  เพือ่สร้างเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์

71 โครงการไหวพ้ระ กราบปู ่สู่ขวญั 1.1.3.1 1. เพือ่ให้นักศึกษาได้ไหวพ้ระ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พ.ย.55-ตค.56 10,000       งานพัฒนาฯ

น้อง เพือ่แสดงออกถึงการเป็น ไม่น้อยกวา่ 200 คน จ านวน 10 คน

พุทธศาสนิกชนทีดี่ ผลประเมินความพึงพอใจ 2.นักศึกษา 200 คน
ขึน้ไป2.  เพือ่ให้นักศึกษาแสดงความ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

เคารพต่อสถานที ่ทีเ่ข้ามาศึกษา

3. เพือ่ให้นักศึกษาทีต่่างถิน่เรียน

รู้ถึงประเพณี วฒันธรรมการ

เคารพสถานที ่

5. เพือ่แสดงออกถึงวฒันธรรม

การต้อนรับของชาวอีสานในการ

บายศรีสู่ขวญั และการท าพาน

บายศรี
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ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

72 โครงการปฐมนิเทศ และพัฒนา 1.1.3.1 1. เพือ่แนะแนวความรู้ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1.อาจารย์ เจ้าหน้าที่ พ.ย.55-ตค.56 10,000       งานท านุบ ารุงฯ

ศักยภาพนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ได้เข้าใจในการ ไม่น้อยกวา่ 200 คน จ านวน 10 คน

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้งาน ด าเนินชีวติในสถานศึกษาใหม่ ผลประเมินความพึงพอใจ 2.นักศึกษา 200 คน
ขึน้ไปห้องสมุดและอบรมเครือข่าย 2. เพือ่ให้นักศึกษาเกิดความเข้า ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

คอมพิวเตอร์ ใจในการติดต่อประสานงานกบ

ฝ่ายต่างๆ ในรัวมหาวทิยาลัยฯ

3. เพือ่ให้นักศึกษาใหม่ได้รับ

ทราบกฏระเบียบต่างๆของทาง

มหาวทิยาลัยนครพนม
73 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1.5.3.5 1. เพือ่จัดซ้ือ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ส านักงาน วสัดุอุปกณณ์ส านักงาน พ.ย.55-ตค.56 28,000       งานกยศ.

ส าหรับงาน กยศ. ในการด าเนินงาน

2.เพือ่จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ในการ

สนับสนุนงานกองทุน 

3.เพือ่ให้การด าเนินงานสามารถ

74 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1.1.3.1 1. เพือ่สร้างความสัมพันธร์ะหวา่ง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาไม่น้อยกวา่ 30 พ.ย.55-ตค.56 10,000       งานพัฒนาฯ

ประจ าปี นักศึกษารุ่นพีแ่ละรุ่นน้อง ไม่น้อยกวา่ 30 คน คน

2. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนประ ผลประเมินความพึงพอใจ

สบการณ์เรียนรู้ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

3. สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัได้จริง

4. เพือ่เป็นการแนะแนวความรู้

ในการสมัครงาน
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ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

5. เพือ่สร้างความสัมพันธร์ะหวา่ง

นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

6.นักสึกษาได้ร่วมสืบสานประ

เพณีบายศรีสู่ขวญั

7. นักศึกษาได้ขึน้ทะเบียนกับ

กระทรวงแรงงาน

75 โครงการวนัส าคัญ 4.2.2.1 1. เพือ่ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

กิจกรรมวนัแม่ นักศึกษา ได้แสดงออกในความ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 3,000         งานพัฒนาฯ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนกษัตริย์อันเป็นหน้าทีข่อง ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวนพสกนิกรชาวไทย ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

2. เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

แสดงออกในหน้าทีข่องลูกทีต้่อง

กตัญญูต่อบิดามารดาของตนเอง
และเป็นลูกทีดี่

3.นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบ

การณ์ในการด าเนินกิจกรรมเพือ่

ไปใช้ในชีวติประจ าวนัของตนเอง

กิจกรรมวนัพ่อ 1. เพือ่ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 3,000         งานพัฒนาฯ

นักศึกษา ได้แสดงออกในความ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวน
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กษัตริย์อันเป็นหน้าทีข่อง ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

พสกนิกรชาวไทย

2. เพือ่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และ

แสดงออกในหน้าทีข่องลูกทีต้่อง

กตัญญูต่อบิดามารดาของตนเอง
และเป็นลูกทีดี่

3.นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบ

การณ์ในการด าเนินกิจกรรมเพือ่

ไปใช้ในชีวติประจ าวนัของตนเอง

กิจกรรมสานสัมพันธ ์ส่งท้ายปีเก่า 1.เพือ่พบปะนักศึกษาแลก ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 10,000       งานพัฒนาฯ

ต้อนรับปีใหม่ เปล่ียนตอบข้อซักถาม ข้อ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนสงสัยต่างๆ ให้กระจ่าง ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวน2.นักศึกษาได้แสดงออกในการ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

ด าเนินกิจกรรม อาทิเช่น

ร้องเพลงฯ

3. นักศึกษา และคณาจารย 

เจ้าหน้าที ่ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

4.เพือ่สร้างความสัมพันธอ์ันดี

ระหวา่งนักศึกษา คณาจารย์

เจ้าหน้าที่

กิจกรรมลอยกระทงสืบสานประ 1. เพือ่เป็นการสืบสารประเพณี ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 50,000       งานพัฒนาฯ

เพณีวฒันธรรมไทย วฒันธรรมไทย ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คน
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2. เพือ่ให้นักสึกษาได้ร่วมด าเนิน ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวนกิจกรรมร่วมกันในคณะฯ และ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

ชุมชนใกล้เคียง

3. เป็นการประชาสัมพันธ์

มหาวทิยาลัยให้เป็นทีรู้่จักมากขึน้

4. นักศึกษาเกิดความรู้ความ

เข้าใจในวฒันธรรมมากยิง่ขึน้

5. เป็นแนวทางการสร้างพัฒนา

ตนเองตามคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์

76 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาทีใ่ช้ใน 1.1.3.1 1.เพือ่เป็นการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา นักศึกษาและบุคลากร นักศึกษาและบุคลากร พ.ย.55-ตค.56 5,000         งานพัฒนาฯ

การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เบือ้งต้นในการรักษาอาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ฯ

2.เพือ่ดูแลรักษาอาการของ ผลประเมินความพึงพอใจ

นักศึกษา บุคลากรในคณะฯ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

3. เป็นการตอบสนองในการ

บริการแก่นักศึกษาในกรณีที่

มีความต้องการได้รับการพยา

บาล

77 โครงการจัดซ้ือวสัดุส านักงานงาน 1.5.3.5 1. เพือ่จัดซ้ือ จัดหาวสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ส านักงาน วสัดุอุปกณณ์ส านักงาน พ.ย.55-ตค.56 20,000       งานพัฒนาฯ

พัฒนานักศึกษา ในการด าเนินงาน

2.เพือ่จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ในการ
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สนับสนุนงานกองทุน 

3.เพือ่ให้การด าเนินงานสามารถ

ขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพและเกิดประสิทธผิล

78 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.1.3.1 1.เพือ่ส่งเสริมสุขภาพให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 300 คน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 
300 คน

พ.ย.55-ตค.56 5,000         งานพัฒนาฯ

มีสุขภาพทีส่มบูรณ์ แข็งแรง ผลประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

79 โรงการตรวจหอพักนักศึกษา 1.1.3.1 1.เพือ่เป็นการดูแลความเป็นอยู่ นักศึกษาทีอ่ยูห่อพักทัง้หมด นักศึกษาทีอ่ยูห่อพัก
ทัง้หมด

พ.ย.55-ตค.56 2,000         งานพัฒนาฯ

นักศึกษาให้ถูกต้องตามคุณลัก หอพักนักศึกษาทีอ่ยูบ่ริเวณ หอพักนักศึกษาทีอ่ยู่
บริเวณษณะ ใกล้เคียง ใกล้เคียง

2. ให้ความช่วยเหลือในกรณีทีพ่บ

วา่ต้องได้รับการช่วยเหลือ

3. เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนา

สภาพความเป็นอยูข่องหอพัก

ให้ถูกต้องตามระเบียบของ

หอพัก

4. เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา

ให้กับนักศึกษาในกรณีทีน่ัก

ศึกษามีปัญหา
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80 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 1.1.3.1 1.เพือ่ส่งเสริมและเสริมสร้าง ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 6,000         งานพัฒนาฯ

การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึก ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนษา ให้เหมาะสม ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวนร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

81 โครงการจัดท างานวจิัยของฝ่าย 1.1.3.1 1.เพือ่จัดท าวจิัยเกีย่วกับกิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 20,000       งานพัฒนาฯ

พัฒนานักศึกษา และการพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คน2.เพือ่ส ารวจความต้องการและ ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวนความพึงพอใขจองนักศึกษาใน ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

ด้านต่างๆทีเ่กีย่วกับกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา

82 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ 1.1.3.1 1. เพือ่พัฒนาเคร่ืองมือส าหรับ นักศึกษา บุคลากร และผู้ทีส่น นักศึกษา บุคลากร และ พ.ย.55-ตค.56 5,000         งานพัฒนาฯ

ไซด์ การสร้าง บริหารจัดการ และ ใจ ผู้ทีส่นใจ

เผยแพร่ข้อมูลฝ่ายพัฒนานัก

ศึกษา

2. เพือ่พัฒนาบุคลากรให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจและความ

เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี

3.พัฒนาเวบ็ไซด์หรือบริการ

ผ่านเวบ็ไซด์ เพือ่เผยแพร่ข้อมูล

ทีเ่กีย่วกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ตลอดจนข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสาธารณะ
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83 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 1.5.3.1 1.เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา บุคลากร พ.ย.55-ตค.56 20,000       งานพัฒนาฯ

 ให้เกิดความสวยงาม และเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

84 โครงพัฒนานักศึกษา การอบรม/ประชุม 1.3.1.1 1.เพือ่ส่งเสริมให้บุคลากรและ นักศึกษา บุคลากร นักศึกษา บุคลากร พ.ย.55-ตค.56 50,000       งานพัฒนาฯ

/สัมมนา นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เกิด

ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน

85 โครงการสานสัมพันธผู้์บริหารพบ 1.1.3.1 1.เพือ่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 2,000         งานพัฒนาฯ

นักศึกษา ระหวา่งผู้บริหาร นักศึกษา ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนคณาจารย์ และบุคลากรของ ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวนคณะศิลปศาสตร์ฯ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

86 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 1.1.3.1 1.เพือ่ให้นักศึกษาได้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 13,000       งานพัฒนาฯ

กิจกรรม ชมรม และชุมนุม ของ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวน2.เพือ่ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

87 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ 1.1.3.1 1.เพือ่ให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลา ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 5,000         งานพัฒนาฯ

จิตสาธารณะ วา่งให้เกิดประโยชน์ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คน2.เพือ่ท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ ผลประเมินความพึงพอใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่
จ านวนตนเองและส่วนรวม ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี) 40  คน

3.เพือ่ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จัก

บพเพ็ยประโยชน์และมีจิต

สาธารณะ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

88 โครงการประชุมผู้ปกครอง 1.1.3.1 1.เพือ่สร้างความเข้าใจอันดี ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 2,000         งานกยศ.

ระหวา่งสถาบัน ผู้ปกครอง และ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ

2.เพือ่ให้ทราบถึงการด าเนินชีวติ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

ของนักศึกษา และผู้ปกครอง

89 โครงการกีฬาสานสัมพันธน์้องใหม่ 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ และ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 10,000       งานกีฬา

และ Freshy night สมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ อารมณ์ และสังคมของนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ

2.เพือ่ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

ความส าคัญของการออกก าลัง

กาย

3.เพือ่สร้างความสามัคคีในหมู่

คณะของนักศึกษา

90 โครงการเข้าร่วมกีฬาและนันทนา 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ และ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 10,000       งานกีฬา

การน้องใหม่ และ Freshy สมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนมหาวทิยาลัยนครพนม อารมณ์ และสังคมของนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ

2.เพือ่ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

ความส าคัญของการออกก าลัง

กาย

3.เพือ่สร้างความสามัคคีในหมู่

คณะของนักศึกษา



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

91 โครงการกีฬาภายในนักศึกษา 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ และ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 30,000       งานกีฬา

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ สมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนอารมณ์ และสังคมของนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ

2.เพือ่ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

ความส าคัญของการออกก าลัง

กาย

3.เพือ่สร้างความสามัคคีในหมู่

คณะของนักศึกษา

92 โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวทิยาลัย 1.1.3.1 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ และ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า
ร่วม

พ.ย.55-ตค.56 50,000       งานกีฬา

นครพนมเกมส์ คร้ังที ่7 สมรรถภาพ ทางร่างกาย จิตใจ ไม่น้อยกวา่ 300 คน กิจกรรมจ านวน 300 
 คนมหาวทิยาลัยนครพนม อารมณ์ และสังคมของนักศึกษา ผลประเมินความพึงพอใจ

2.เพือ่ปลูกฝังให้นักศึกษาเห็น ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)

ความส าคัญของการออกก าลัง

กาย

3.เพือ่สร้างความสามัคคีในหมู่

คณะของนักศึกษา

93 โครงการสานสัมพันธศิ์ษย์เก่า 1.1.3.1 1.เพือ่ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รัก ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ศิษย์เก่า ไม่น้อยกวา่ 
50 คน

พ.ย.55-ตค.56 5,000         งานศิษย์เก่า

และเทิดทูนในสถาบัน ไม่น้อยกวา่ 50 คน คน

2.เพือ่เผยแพร่ข่าวสารให้ศิษย์ ผลประเมินความพึงพอใจ

เก่าได้รับทราบ ร้อยละ 80 ระดับ 4 (ดี)



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

94 โครงการประชุมวชิาการ คร้ังที ่5 2.4.1.1 1. เพือ่ให้คณาจารย์ ครูและ  - เปา้หมายเชิงปรมิาณ   กย. 56 400,000     คณะศิลป

บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา  500 คน  1. ครูและบุคลากรทาง ศาสตร์และวทิยา

และบุคลากรทัว่ไป มีความรู้  จากกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาจากสถาบันและ ศาสตร์

ความเข้าใจในนโยบายและ  3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  1. ครูและบุคลากรทาง เอกชน

สู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาจากสถาบันและ  2. คณาจารย์ นิสิต

2. เพือ่เป็นเวทีน าเสนอผลงาน หน่วยงานภาครัฐและ นักศึกษาระดับบัณฑิต

วชิาการ งานวจิัย และวทิยานิพนธ์ เอกชน นักศึกษา จากคณะ
ศิลปของนักวชิาการ คณาจารย์  2. คณาจารย์ นิสิต ศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์มหาวทิยาลัยนครพนม และ นักศึกษาระดับบัณฑิต มหาวทิยาลัยนครพนม

มหาวทิยาลัยเครือข่าย นักศึกษา จากคณะศิลป และมหาวทิยาลัย
เครือข่าย3.เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 3. นักวชิาการอิสระ

ทางวชิาการและด้านศิลปวฒัน มหาวทิยาลัยนครพนม นักบริหารการศึกษาจาก

ธรรมระหวา่งคณาจารย์บุคลากร และมหาวทิยาลัยเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้อง

ทางการศึกษา และระหวา่ง 3. นักวชิาการอิสระ ถิน่และจากองค์กรต่าง ๆ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักบริหารการศึกษาจาก

ของคณะศิลปศาสตร์และวทิยา องค์กรปกครองส่วนท้อง

ศาสตร์  มหาวทิยาลัยนครพนม ถิน่และจากองค์กรต่าง ๆ

และมหาวทิยาลัยเครือข่าย  - เปา้หมายเชิงคุณภาพ

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ

และเสนอผลงานวจิัยได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ และ



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

เกิดประโยชน์ ในการขับ

เคล่ือนการพัฒนาการ

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ได้

 2. ผู้เสนอผลงานวจิัยได้มี

เวทีเผยแพร่ผลงานวจิัยท า

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการ

ได้ข้อสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์

3. เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียน

รู้ด้านการศึกษาและศิลป

วฒันธรรมระหวา่งคณะ
ศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาตร์ มหาวทิยาลัย

นครพนม และมหาวทิยา

ลัยเครือข่ายทัง้ในและ

ต่างประเทศ

95 โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 5.4.1.1  1. เพือ่พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ จ านวนอาจารย์  17-18 พย. 55 62,900        งานวชิาการ

รู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญแก่คณาจารย์  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คณะศิลปศาสตร์ฯ และงานทะเบียน

 2. เพือ่พัฒนาเทคนิคการวดัและ  65 คน  จ านวน 65 คน และประมวลผล

การประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ร้อยละ 90



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

 3. เพือ่ให้คณาจารย์สามารถจัดท า ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.6 และมคอ.7  - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โครงการ ร้อยละ 90

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

96 โครงการอบรมส่งผลการเรียนผ่านระบบ 5.4.1.1  1. เพือ่ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถส่ง ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ   อาจารย์และ  31 ตค. 55 19,800        งานวชิาการ

บริการการศึกษาและระบบประเมินผลการ ผลการเรียนและใช้ระบบบริการการ  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ และงานทะเบียน

ปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง  จ านวน 90 คน  จ านวน 90 คน และประมวลผล

2. เพือ่ให้บุคลากรสามารถเข้าใช้ระบบ  - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ร้อยละ 90

ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

 - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

 - อาจารย์สามารถส่งผลการเรียน

ในระบบบริการการศึกษาได้

 ร้อยละ 90

 - บุคลากรสามารถใช้ระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงานได้

 ร้อยละ 90



พันธกิจที ่1 ผลติบนัทิตให้มคีวามรู้ มคุีณธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

97 กิจกรรมส ารวจภาวะการณ์มีงาน 1.1.4.1  - เพือ่ติดตามข้อมูลการมีงาน ได้ผลส ารวจภาวะการมีงานท า บณัฑิตทีส่ าเรจ็
การศึกษา

ม.ค 25          3,000 งานทะเบียนและ

ท าของบัณฑิตทีม่ีงานหรือ ของบัณฑิต ของบัณฑิตทีม่ีงานหรือ ประจ าปีการศึกษา   - พ.ค. 56 ประมวลผล

ประกอบอาชีพอิสระหลังส าเร็จ  - เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้ส่งข้อมูล ประกอบอาชีพอิสระหลัง 2554

การศึกษา 1 ปี งานประกันคุณภาพการศึกษา ส าเร็จการศึกษา  1 ปี

งาน กพร. ในระดับคณะ

และมหาวทิยาลัย

 - เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้มาปรับปรุง

การเรียนการสอน เพือ่เตรียม

ความพร้อมให้นักศึกษาทีจ่ะ

ส าเร็จการศึกษารุ่นต่อไป

98 กิจกรรมส ารวจระดับความ 1.1.5.1  - เพือ่ติดตามผลการท างาน ได้ผลส ารวจระดับความ ผู้ใช้บัณฑิต คณะศิลป ม.ค 25          3,000 งานทะเบียนและ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ของบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์

  - พ.ค. 56 ประมวลผล

 - เพือ่น าข้อมูลทีไ่ด้ส่งงานประ

กันคุณภาพการศึกษาและ งาน

กพร.

 - เพือ่ส ารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต

99 โครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา 1.1.3.1  -เพือ่ให้นักศึกษาใหม่ใช้งาน นักศึกษาใหม่ใช้งานระบบ นักศึกษาใหม่ ปี 2556 ม.ิย.-56          4,800 งานทะเบียนและ

และระบบสืบค้นสารสนเทศแก่นักศึกษา ระบบบริการการศึกษาเป็น บริการการศึกษาได้ ประมวลผล
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ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

 -เพือ่ให้นักศึกษาใหม่มีความรู้

ความเข้าใจระบบบริการการ

ศึกษาและใช้งานเป็น

100 โครงการอบรมการใช้ระบบบริการการศึกษา 5.4.1.1  -เพือ่ให้อาจารย์เจ้าหน้าที่  - อาจารย์เจ้าหน้าผ่านการ   อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มิย. 56        18,000 งานทะเบียน

และระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ อบรมระบบบริการการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ 2556 และประมวลผล

เจ้าหน้าที่ การใช้งานระบบบริการการ ร้อยละ 75 วทิยาศาสตร์

ศึกษาได้ และใช้งานระบบได้  จ านวน  40 คน

101 โครงการรับสมัครนักศึกษา 1.2.2.1  - เพือ่รับนักศึกษาประจ าปี  - รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ นักเรียนทีส่มัครเข้า ธ.ค. ๒๕๕๕ -        23,600 งานทะเบียน

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ การศึกษา ๒๕๕๖ ในคณะศิลปศาสตร์และวทิยา ศึกษาต่อ ในคณะฯ   พ.ค. ๒๕๕๖ และประมวลผล

ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา

2556

102 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1.1.1.1  1 .เพือ่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการพัฒนา  หลักสูตรใน ตค. 55 - สค.56 200,000      สาขาวชิาต่าง ๆ

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวชิา และปรับปรุง คณะศิลปศาสตร์ฯ

การและวชิาชีพ   อย่างน้อย 1 หลักสูตร

 2. เพือ่พัฒนาและปรับปรุงหลัก

สูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกาและ

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดม
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ตัวชีว้ัดความส าเรจ็ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552

103 โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนา 1.1.2.1  1. เพือ่พัฒนานักศึกษาหลักสูตร  ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ  - อาจารย์  กพ. - สค.56 100,000     คณะศิลปศาสตร์ฯ

วชิาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.นครพนม ครุศาสตร์ให้มีคุณลักษณะทีพ่ีงประสงค์  - จ านวนนักศึกษา  - นักศึกษา

ตามทีก่ าหนดและมีลักษณะความเป็น  - มีห้องฝึกประสบการณ์และ

ครูตามมาตฐานของครุสภา พัฒนาวชิาชีพครู

 2. จัดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง

ได้ท ากิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอด  ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

เวลาทีก่ าหนดในหลักสูตร  - ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 3. จัดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวชิาชีพ อยูใ่นระดับดี

ครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม

มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพครู

 5. จัดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์

ทุกสาขาวชิาได้ปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษาในสาขาวชิาเอก ปีการ

ศึกษา (2ภาคเรียนต่เนือ่ง)

 6. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามสาขา

วชิาเอก ตามมารตรฐานทีก่ าหนด



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

1 โครงการสนับสนุนทุนวจิัย 2.1.2.1 1. เพือ่สนับสนุนการวจิัย ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
และ

1 ต.ค. 55 - 850,000      คณะศิลปศาสตร์

และงานสร้างสรรค์แก่ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ วทิยาศาสตร์  30 ก.ย. 56 และวทิยาศาสตร์

บุคลากรในคณะ วทิยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

2.เพือ่ให้คณาจารย์ ทุนวจิัย จากคณะฯ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็น ค่าเปา้หมายเชิงปรมิาณ

ทางการวจิัยร่วมกัน 1. อาจารย์จากทุกสาขาวชิา คณะศิลป
ศาสตร์และ

3.เพือ่กระตุ้นให้ อย่างน้อยสาขาวชิาละ 1 คน

คณาจารย์เกิดความ ได้รับการสนับสนุนทุนวจิัย 

ตระหนักทางการวจิัย จากคณะฯ 

ให้มากขึน้

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1.อาจารย์ทีไ่ด้รับทุน สามารถ

ผลิตงานวจิัยทีม่ีคุณภาพ

ค่าเปา้หมายเชิงคุณภาพ

1.ผลงานวจิัยของอาจารย์ทีไ่ด้รับ

ทุนได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่

และได้รับการรับรองการใช้

ประโยชน์ จ านวน  1 เร่ือง

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

2 โครงการสนับสนุนการผลิตต ารา 2.4.1.1 1. เพือ่สนับสนุนการผลิตต ารา ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
และ

1 ต.ค. 55 - 100,000      คณะศิลปศาสตร์

และเอกสารงานวจิัย และเอกสารงานวจิัยแก่ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ วทิยาศาสตร์  30 ก.ย. 56 และวทิยาศาสตร์

บุคลากรในคณะ วทิยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

ทุนสนับสนุนการผลิตต ารา 

และเอกสารงานวจิัย จากคณะฯ 

ค่าเปา้หมายเชิงปรมิาณ

1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

ทุนสนับสนุนการผลิตต ารา 

และเอกสารงานวจิัย จากคณะฯ 

อย่างน้อย 5 ทุน

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1.อาจารย์ทีไ่ด้รับทุน สามารถ

ผลิตต าราและเอกสารงานวจิัย

ทีม่ีคุณภาพ

ค่าเปา้หมายเชิงคุณภาพ

1.ผลงานวจิัยของอาจารย์ทีไ่ด้รับ

ทุนผลิตต าราและเอกสารงานวจิัย



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ได้รับการประเมินคุณภาพจาก

คณะกรรมการประเมินผลงาน

วชิาการในระดับดีขึน้ไป

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 2.2.1.1 1.เพือ่พัฒนาบุคลากรในคณะ ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
และ

1 ต.ค. 55 - 20,000        คณะศิลปศาสตร์

ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ว 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ วทิยาศาสตร์  30 ก.ย. 56 และวทิยาศาสตร์

กับจรรณยาบรรณนักวจิัย วทิยาศาสตร์ได้รับการอบรม ให้

2.เพือ่พัฒนาบุคลากรในคณะ ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับ

ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ จรรณยาบรรณนักวจิัย

สามารถส่งข้อเสนอโครงการ การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย

วจิัยเพือ่ขอรับทุนวจิัยได้ เพือ่ขอรับทุนและการเขียนบท

3.เพือ่พัฒนาบุคลากรในคณะ ความทางวชิาการ

ให้มีความรู้ ความเข้าใจและ ค่าเปา้หมายเชิงปรมิาณ

สามารถผลิตบทความวชิาการ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ

ได้ วทิยาศาสตร์ได้รับการ

อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ

เกีย่วกับจรรณยาบรรณนักวจิัย

การเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย

เพือ่ขอรับทุนและการเขียนบท



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ความทางวชิาการ
ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1.อาจารย์ทีไ่ด้อบรม ให้ความรู้

มีความรู้เกีย่วกับจรรณยาบรรณ

ข้อเสนอโครงการวจิัย เพือ่ขอรับ

ทุนสนับสนุนและมีบทความ

วชิาการ

ค่าเปา้หมายเชิงคุณภาพ

1.อาจารย์ทีไ่ด้อบรม ให้ความรู้

มีข้อเสนอโครงการวจิัย ทีไ่ด้รับ

ทุนสนับสนุนและมีบทความวชิาการ

4 โครงการจัดการความรู้การวจิัย 2.4.2.1 1.เพือ่ให้เกิดการแลกเปล่ียน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ
1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์

และ
1 ต.ค. 55 - 20,000        คณะศิลปศาสตร์

เรียนรู้ด้านการวจิัย 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ วทิยาศาสตร์  30 ก.ย. 56 และวทิยาศาสตร์

ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ วทิยาศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม

และวทิยาศาสตร์ แลกเปล่ียน เรียนรู้ด้านการวจิัย

ค่าเปา้หมายเชิงปรมิาณ

1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รับทุน

วจิัยได้เช้าร่วมกิจกรรม แลก



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

เปล่ียน เรียนรู้ด้านการวจิัย

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้ ด้านการวจิัย

ค่าเปา้หมายเชิงคุณภาพ

1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์สามารถน า

ความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ ด้านการวจิัย ไปพัฒนา

การด าเนินงานวจิัยได้อย่าง

ต่อเนือ่ง

5 โครงการพัฒนาข้อมูลงานวจิัย 2.4.4.1 1.เพือ่พัฒนาระบบการจัดเก็บ ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 1. อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
และ

1 ต.ค. 55 - 10,000        คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูลการวจิัย 1. จ านวนการให้บริการ  ยืม-คืน วทิยาศาสตร์  30 ก.ย. 56 และวทิยาศาสตร์

2.เพือ่ให้บริการ ยืม-คืน งานวจิัย

งานวจิัยอย่างเป็นระบบมากยิง่ ค่าเปา้หมายเชิงปรมิาณ

ขึน้ 1. มีจ านวนการให้บริการ

ยืม-คืน งานวจิัยมากขึน้เมือ่เทียบ



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

กับปีการศึกษาทีผ่่านมา
2. มีจ านวนงานวจิัยมากขึน้

เมือ่เทียบกับปีการศึกษาทีผ่่านมา

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

1.ระบบการจัดเก็บข้อมูลการ

วจิัยและการบริการยืม-คืนทีม่ี

ประสิทธภิาพ

ค่าเปา้หมายเชิงคุณภาพ

1.มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการ

วจิัยและการบริการยืม-คืนทีม่ี

ประสิทธภิาพ

6 โครงการประชุมวชิาการและ 2.4.1.1 1. เพือ่ให้คณาจารย์ ครูและ ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ 1. นักศึกษา คณาจารย์คณะ  ก.ย. 56 350,000      คณะศิลปศาสตร์

เสนอผลงานวจิัย คร้ังที ่5 บุคลากร ทางการศึกษา 1. นักศึกษา คณาจารย์คณะ ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์

นักศึกษา และบุคลากรทัว่ไป ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนมมีความรู้ ความเข้าใจการ
มหาวทิยาลัยนครพนม และ 2.นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ 

เตรียมความพร้อมด้านการ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ

ศึกษา มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ หน่วยงานด้านการศึกษา

2. เพือ่เป็นเวทีน าเสนอผลงาน หน่วยงานด้านการศึกษา



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

วชิาการ งานวจิัย และวทิยา ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอ

นิพนธ ์ของนักวชิาการ ผลงานวจิัย คร้ังที ่5

คณาจารย์ บุคลากรทางการ ค่าปา้หมายเชิงปรมิาณ

ศึกษาและนักศึกษาระดับ 1. นักศึกษา คณาจารย์คณะ

บัณฑิตศึกษาของคณะ ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม และ

มหาวทิยาลัยนครพนม นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ 

มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ

หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษา

3. เพือ่สร้างเครือข่ายความ จ านวนประมาณ 3,500 คน

ร่วมมือทางวชิาการและด้าน ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอ

ศิลปวฒันธรรมระหวา่ง ผลงานวจิัย คร้ังที ่5

คณาจารย์ บุคลากรทางการ

ศึกษาและระหวา่งนักศึกษา ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ 1. นักศึกษา คณาจารย์คณะ

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยนครพนม มหาวทิยาลัยนครพนม 

มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ

หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษา ที่



พันธกิจที ่2  การวิจัยในชัน้เรยีนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอ

ผลงานวจิัย คร้ังที ่5 ได้รับความ

รู้ความเข้าใจ และความก้าวหน้า

ด้านงานวจิัย

ค่าเปา้หมายเชิงคุณภาพ

1. นักศึกษา คณาจารย์คณะ

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยนครพนม 

มหาวทิยาลัยเครือข่ายและ

หน่วยงานด้านการศึกษา ที่

ได้เข้าร่วมประชุมและเสนอ

ผลงานวจิัย คร้ังที ่5 ได้รับความ

รู้ความเข้าใจ และความก้าวหน้า

ด้านงานวจิัยมากขึน้



ตัวชี้วดัความส าเร็จ

ของโครงการ งบประมาณ รายได้ อ่ืนๆ

1 โครงการ One Teacher One Product 3.4.3.1 1. เพือ่พัฒนาครู คณาจารย์และ ตัวชีว้ัด (KPIs) ครูและบุคลากรทาง  ก.พ.-พ.ค. 56 30,000 ดร.สุมาลี

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ การจัดบริการวชิาการ เพือ่พัฒนา การศึกษา ในจังหวดั ศรีพุทธรินทร์

และทักษะด้านการผลิตส่ือ ศักยภาพครูและบุคลากรทาง นครพนม และนักศึกษา สาขาบริหาร

นวตักรรมการเรียนการสอนทีท่ันสมัย การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษา

2. เพือ่ประสานความร่วมมือกับ เปา้หมายเชิงปรมิาณ จ านวน 100 คน และ

หน่วยงานด้านการศึกษาในท้องถิน่ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา จ านวน 40 คน

ในการพัฒนาครู คณาจารย์และ ทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถผลิต

บุคลากรทางการศึกษา ส่ือนวตักรรมการเรียนการสอน

3. เพือ่เป็นการฝึกประสบการณ์ ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน

การจัดโครงการบริการวชิาการ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1. นักศึกษาทีร่่วมจดัโครงการ

บริการวชิาการมีความรู้และ

ทักษะการจัดท าโครงการบริการ

วชิาการ

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

มีความรู้และทักษะใรการผลิตส่ือ

นวตักรรมการเรียนการสอน

เพิม่ขึน้

แหล่งงบประมาณโครงการ
ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม
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2 โครงการภาษาอังกฤษส าหรับ 3.4.3.1 1. เพือ่ให้มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ เปา้หมายเชิงปรมิาณ นักเรียนโรงเรียน ม.ค.- ม.ีค. 56 45,000 อ.วรรณธภิา

มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิน่ได้ ร้อยละ 80ของนักเรียนทีเ่ข้าร่วม ศรีบัวบานวทิยาคม อุนารัตน์

อย่างถูกต้อง โครงการสามารถใช้ทักษะ อ าเภอเมือง สาขาวชิา

2.เพือ่ถ่ายทอดวฒันธรรมของท้องถิน่ ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและ  จังหวดันครพนม ภาษาอังกฤษ

ให้แก่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ ถ่ายทอดวฒันธรรมให้แก่ จ านวน 100 คน และ

3. เพือ่ส่งเสริมคุณภาพชีวติของคน ชาวต่างชาติในสถานการณ์ สาขาวชิา

ในท้องถิน่ให้มีความสุขด้วยการเป็น จ าลอง ภาษาอังกฤษ

มัคคุเทศก์ทีดี่ เปา้หมายเชิงคุณภาพ ธรุกิจ

นักเรียนมีทักษะความรู้

ภาษาอังกฤษในการเป็น

มัคคุเทศก์ท้องถิน่และสามารถ

ถ่ายทอดวฒันธรรมของท้องถิน่

ให้แก่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

ได้อย่างถูกต้อง
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3 โครงการวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3.4.3.1 1. เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางด้าน เปา้หมายเชิงปรมิาณ นักเรียน  ม.ค. 56 30,000 ดร.นันทวนั

สัญจร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.ร้อยละของนักศึกษาทีม่ีสามารถ โรงเรียนนาแกสามัคคี เอือ้วงศ์กูล

กับนักเรียน นักศึกษา และคนใน สอบผ่านในรายวชิา อ าเภอนาแก สาขาวชิา

ชุมชน 2. จ านวนนักเรียนทีส่นใจศึกษา จังหวดันครพนม วทิยาศาสตร์

2. เพือ่กระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้ทาง ต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 100 คน

วทิยาศาสตร์พืน้ฐานจากกิจกรรม  (วทิยาศาสตร์) ม.นครพนม

ด้านปฏิบัติการทดลอง และส่งเสริม เปา้หมายเชิงคุณภาพ

ให้เยาวชนได้เข้าใจในกระบวนการ 1. นักเรียน นักศึกษาและคนใน

ทางวทิยาศาสตร์ ชุมชนได้รับความรู้ทางด้าน

3. เพือ่สร้างกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วทิยาศาสตร์กับมหาวทิยาลัย 2. เยาวชนได้เรียนรู้ทาง

นครพนม วทิยาศาสตร์พืน้ฐานจากกิจกรรม

ด้านปฏิบัติการทดลองและ

เข้าใจในกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์สามารถปรับใช้

ในชีวติประจ าวนัได้

3. เกิดเครือข่ายทางวชิาการ

ระหวา่งโรงเรียนกับ

มหาวทิยาลัยนครพนมจาก

การมีส่วนร่วมในการด าเนิน
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โครงการวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์สัญจร

4 โครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3.4.2.1 1.เพือ่ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เปา้หมายเชิงปรมิาณ ผู้รบับรกิาร  ม.ิย.-ส.ค. 56 30,000 อ.สุริยนต์

ตามรอยพ่อหลวงเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 1. ประชาชนและนักเรียนชุมชน ประชาชน จ านวน 60 คน หลาบหนองแสง

เป็นฐานเรียนรู้ บ้านหนองญาตทีเ่ข้าร่วมโครงการ และนักเรียนจ านวน 30 คน สาขาวชิาการ

2. เพือ่อบรมให้ความรู้หลักการ จัดท าคู่มือบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในชุมชนบ้านหนองญาติ พัฒนาสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง โดยตอบสนอง ครัวเรือน คนละ 1 เล่ม ต าบลหนองญาติ และส่ิงแวดล้อม

นโยบายของรัฐบาล เปา้หมายเชิงคุณภาพ อ าเภอเมือง

3.เพือ่สร้างจิตส านึกต่อการมีส่วนร่วม 1. ประชาชนได้รับความรู้ตาม จังหวดันครพนม  

ในการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ยืน แนวหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ให้บรกิาร

4. เพือ่สร้างเครือข่ายการพัฒนา แล้วน ามาประยุกต์ให้เกิด อาจารย์ จ านวน 4 คน

ร่วมกับชุมชนอย่างทัว่ถึง การสร้างงาน สร้างอาชีพเสริม นักศึกษา จ านวน 2 คน

แก่ผู้ร่วมโครงการ ศิษย์เก่า จ านวน 4 คน

2. ประชาชนสามารถเพิม่รายได้ รวมจ านวทัง้ส้ิน 100 คน

 ลดรายจ่ายในครัวเรือน

3. ประชาชนมีความรู้ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิน่ การคิดอย่างมี

เหตุผล แนวคิดเศรษฐกิจ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ

ของโครงการ งบประมาณ รายได้ อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณโครงการ
ผู้รบัผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยันครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจที ่3  ให้บรกิารวิชาการแก่สังคม และบรกิารวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รหัสโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ  กลุม่เปา้หมาย
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พอเพียง สามารถน าไปประยุกต์

ใช้ในชีวติประจ าวนั

4. เกิดการอนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรในชุมชนอย่างคุ้มค่า

และยัง่ยืน และเกิดเครือข่าย

การพัฒนากับชุมชนอย่างยัง่ยืน

และยัง่ยืน และเกิดเครือข่าย

การพัฒนากับชุมชนอย่างยัง่ยืน

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 3.4.3.1 1. เพือ่อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ เปา้หมายเชิงปรมิาณ เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน  14-15 ก.พ. 56 30,000 อ.วชัรี

ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคคลทัง้ภาครัฐ เบือ้งต้นให้กับบุคลากรในหน่วยงาน จ านวนผู้ร่วมโครงการ ภาครัฐและเอกชน แซงบุญเรือง

และเอกชนในจังหวดันครพนม ทัง้ภาครัฐและเอกชน จ านวน 80 คน จ านวน 80 คน สาขาวชิา

ในจังหวดันครพนม เปา้หมายเชิงคุณภาพ คอมพิวเตอร์

1. บุคลากรในหน่วยงานทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชน เกิดการ

เรียนรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ในการใช้งานคอมพิวเตอร์

เบือ้งต้น  น าความรู้ทีไ่ด้มา

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้
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6 โครงการกฏหมายเบือ้งต้น 3.4.3.1 1. เพือ่เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เปา้หมายเชิงปรมิาณ กลุ่มผู้น าชุมชนท้องถิน่ ม.ีค.-56 30,000 อ.มาโนช

ในชีวติประจ าวนัส าหรับประชาชน พืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการด ารงชีวติ 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และประชาชน พืน้ที่ สุวรรณสาร

แก่ประชาชน ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 องค์การบริหารส่วนต าบล สาขาวชิา

2. เพือ่ให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ 2. จ านวนผู้ร่วมโครงการ บ้านผ้ึง  อ าเภอเมือง รัฐประศาสน-

ความสามารถให้เกิดประโยชน์ จ านวน 30 คน จังหวดันครพนม ศาสตร์

แก่ชุมชน เปา้หมายเชิงคุณภาพ จ านวน  30  คน

1.ผู้น าชุมชน/ประชาชน ในพืน้ที่

เป้าหมาย สามารถน าความรู้

ด้านกฎหมายเบือ้งต้นในชีวติ

ประจ าวนั ไปใช้ในชีวติประจ าวนั

ในการท านิติกรรมของตนเองได้

2.เกิดความร่วมมือทางด้าน

วชิาการระหวา่งมหาวทิยาลัย

นครพนมกับองกรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ /ประชาชน

ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
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7 โครงการค่ายอาสาพัฒนาทักษะวชิาการ 3.4.6.1 1.เพือ่ให้นักเรียนโรงเรียนต ารวจ เปา้หมายเชิงปรมิาณ นักเรียนโรงเรียนต ารวจ ก.พ.-56      60,000 อ.มาโนช

เพือ่น้องโรงเรียน ตชด. ตระเวนชายแดนมีความรู้และเข้าถึง 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตระเวนชายแดน จ านวน  เบิกสนง. สุวรรณสาร

(เด็กด้อยโอกาส) โอกาสในการเตรียมตัวส าหรับการวดั จ านวน 30 คน 150 คน อธกืารบดี สาขาวชิา

ความรู้ด้านวชิาการของตนเอง 2. จ านวนผู้ร่วมโครงการ  จากโรงเรียนชูทิศวทิยา รร.ตชด. รัฐประศาสน-

อย่างเหมาะสม จ านวน 150 คน และโรงเรียนหาดทราบเพ ศาสตร์

2.เพือ่พัฒนาทักษะวชิาการให้กับ เปา้หมายเชิงคุณภาพ และสาขาวชิา

นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน 1.นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวน ทีเ่กีย่วข้อง

ชายแดนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ ชายแดนสามารถเข้าถึงโอกาส

เช่น วชิาภาษาอังกฤษ ในการเสริมทักษะวชิาการ

วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ เพิม่เติมจากทีไ่ด้ในชั้นเรียน

วชิาสังคมศึกษา  วชิาภาษาไทย จากพี ่ๆ นักศึกษา และอาจารย์

3.เพือ่ให้นักศึกษาได้เกิดการ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

บูรณาการการเรียนการสอนกับ  มหาวทิยาลัยนครพนม

การสร้างเครือข่ายให้วชิาการทีเ่ป็น 2.เกิดความร่วมมือทางด้าน

ประโยชน์กับชุมชนได้อย่างยัง่ยืน วชิาการระหวา่งมหาวทิยาลัยกับ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดันครพนม
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8 โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูก 3.4.3.1 1. เพือ่ให้ผู้ปกครองสามารถพัฒนา เปา้หมายเชิงปรมิาณ ผู้ปกครองนักเรียน   เม.ย. 56 30,000 ดร.ศิริดา

เพือ่เตรียมพร้อมแบบบูรณาการ เด็กในปกครองมีพัฒนาการความ 1. นักศึกษาอย่างน้อยจ านวน 1 และนักเรียนหมูบ่้าน บุรชาติ

เด็กปฐมวยั พร้อมเหมาะสมกับวยัได้  ห้องเรียน (30 คน)เข้าร่วมให้ เนินสะอาด สาขาวชิาการ

2.  เพือ่ให้ผู้ปกครองสามารถเลือก ความรู้กับผู้ปกครองฯ ต าบลนาราชควาย ศึกษาปฐมวยั

ใช้ส่ือ ผลิตส่ือได้ถูกต้องเหมาะสม 2. ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ อ าเภอเมือง

กับพัฒนาการของเด็ก สอดคล้องกับ จ านวนไม่น้อยกวา่ 70 คน จังหวดันครพนม

สภาพชุมชน เปา้หมายเชิงคุณภาพ จ านวน 100 คน

3. เพือ่ให้ผู้ปกครองมีความรู้ 1. ผู้ปกครองเด็กปฐมวยัมีความรู้

ความเข้าใจและรู้วธิปีฐมพยาบาล  ความเข้าใจเกีย่วกับพัฒนาการ

เบือ้งต้นให้กับเด็กปฐมวยัได้ เด็กปฐมวยั

 4. เพือ่ให้นักศึกษาสาขาวชิา 2. ผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรม

การศึกษาปฐมวยั  ได้ร่วมกิจกรรม ทีพ่ัฒนาพัฒนาการด้านต่าง ๆ

และฝึกทักษะการให้ความรู้กับ ของเด็กปฐมวยัได้

ผู้ปกครอง 3.  ผู้ปกครองสามารถผลิตส่ือ

เลือกใช้ส่ือทีม่ีอยูใ่นบ้าน

ในชุมชน มาท ากิจกรรมร่วมกับ

เด็กได้

4.  ผู้ปกครองมีความรู้ความ

เข้าใจและรู้วธิปีฐมพยาบาล

เบือ้งต้นกรณีเกิดอุบัติเหตุให้กับ
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เด็กปฐมวยัได้

5.  นักศึกษาปฐมวยัมีความรู้

ความเข้าใจการให้ความรู้กับ

ชุมชน  การท างานร่วมกับชุมชน

และพัฒนาท้องถิน่ได้

9 โครงการความร่วมมือบริการ 3.4.5.1 1.เพือ่พัฒนาคณาจารย์มหาวทิยาลัย เปา้หมายเชิงปรมิาณ ผู้รบับรกิาร  ม.ค. -พ.ค.56 100,000 คณะศิลปศาสตร์

วชิาการแก่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม จ าปาสักให้มีความรู้และทักษะในการ 1. จ านวนผู้ร่วมโครงการ คณาจารย์มหาวทิยาลัย ด าเนินการ และ

น้ าโขง ไทย-ลาว ระหวา่ง จัดท าส่ือนวตักรรมการจัดการเรียน จ านวน 20 คน จ าปาสัก จ านวน 20 คน ม.ค.-56 วทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยนครพนมและ การสอน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ผู้ให้บรกิาร

มหาวทิยาลัยจ าปาสัก 2.เพือ่พัฒนาคณาจารย์มหาวทิยาลัย 1. คณาจารย์มหาวทิยาลัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ฯ

จ าปาสักให้มีความรู้และทักษะ จ าปาสักมีความรู้และทักษะ จ านวน 2 คน

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดท าส่ือนวตักรรม นศ.สาขาบริหารการศึกษา

ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ข้อมูล การจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 คน

เพือ่การวจิัยได้ 2. คณาจารย์มหาวทิยาลัย ศิษย์เก่าสาขาบริหารฯ

3.เพือ่พัฒนาคณาจารย์มหาวทิยาลัย จ าปาสักมีความรู้และทักษะ จ านวน 2 คน

จ าปาสักให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ม.จ าปาสักผู้ประสาน

และสามารถท าวจิัยในชั้นเรียนได้ ส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ข้อมูล จ านวน 2 คน

4.เพือ่ให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับ เพือ่การวจิัยได้ รวมจ านวนทัง้ส้ิน 31 คน

บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า มีส่วนร่วม 3. คณาจารย์มหาวทิยาลัย

น าองค์ความรู้ในวชิาทีศึ่กษาสู่การ จ าปาสักมีความรู้ ความเข้าใจ
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บริการวชิาการแก่ประเทศ และสามารถท าวจิัย

อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในชั้นเรียนได้

4.คณาจารย์ นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและศิษย์เก่า

 มีส่วนร่วมน าองค์ความรู้

ในวชิาทีศึ่กษาสู่การบริการ

วชิาการแก่ประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง

5. บรรลุพันธกิจด้านการบริการ

วชิาการสู่ประเทศอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง

10 โครงการบริการวชิาการ เวทีวชิาการ 3.4.6.1 1.เพือ่ศึกษาประวติัและพัฒนาการ เปา้หมายเชิงปรมิาณ ผู้น าชุมชน ครู นักเรียน ม.ค.- ม.ีค. 56 30,000 อ.อนุชิต

 สาธารณะ เร่ือง ชุมชนหนองญาติ : ของชุมชนหนองญาติ ผู้น าชุมชน ครู นักเรียน และประชาชนในชุมชน สิงห์สุวรรณ

แลอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต 2.เพือ่ให้ผู้น าชุมชน ครู นักเรียนใน และประชาชนในชุมชน หนองญาติ จ านวน 30 คน สาขาวชิา

ชุมชนหนองญาติได้รู้ เข้าใจและ หนองญาติ จ านวน 30 คน นักศึกษามหาวทิยาลัย สังคมศึกษา

ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง นักศึกษามหาวทิยาลัย นครพนม จ านวน 30 คน

ในชุมชน นครพนม จ านวน 30 คน

3.เพือ่ให้คนในชุมชนร่วมก าหนดแนว เปา้หมายเชิงคุณภาพ

ทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน 1.รู้และเข้าใจประวติัและพัฒนา

ชุมชน การของของชุมชนหนองญาติ
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4.เพือ่ให้นักศึกษาสาขาวชิาสังคม 2.ผู้น าชุมชน ครู นักเรียนใน

ศึกษาได้เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของ ชุมชนหนองญาติได้รู้ เข้าใจและ

ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง

ในชุมชน

3.คนในชุมชนร่วมก าหนดแนว

ทางในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาชุมชน

4.นักศึกษาสาขาวชิาสังคมศึกษา

ได้เรียนรู้การเปล่ียนแปลงของ

ชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน

11 โครงการการพัฒนานวตักรรม 3.4.3.1 1. เพือ่พัฒนาครู บุคลากร เปา้หมายเชิงปรมิาณ ครูและบุคลากรทางการ ม.ค.- ม.ีค. 56 30,000 ดร.มนตรี

การเรียนรู้ ทางการศึกษา และนักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ในจังหวดันครพนม อนันตรักษ์

ระดับบัณฑิตศึกษา ศึกษา ในจังหวดันครพนม และนักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวชิา

ให้มีทักษะในการ และนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร หลักสูตรฯ

วเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การวจิัย ศึกษา หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร

2. เพือ่พัฒนาครู บุคลากร มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตร และนวตักรรมการจัดการ

ทางการศึกษา และนวตักรรมการจัดการ เรียนรู้ จ านวน  70 คน

 ให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เรียนรู้ จ านวน  70 คน

เพือ่การเรียนการสอน เปา้หมายเชิงคุณภาพ

และการพัฒนาส่ือ 1. ครู บุคลากรทางการศึกษา
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การเรียน การสอน และนักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษามีทักษะในการวเิคราะห์

ข้อมูล

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา

มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้

เทคโนโลยีเพือ่การเรียน

การสอน และพัฒนาส่ือการ

เรียน การสอน

12 โครงการลดอุบัติภัยทางถนน 3.4.6.1 1. เพือ่เสริมสร้างความรู้เกีย่วกับ เปา้หมายเชิงปรมิาณ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ฯ  พ.ย.55-ม.ีค.56 50,000 งานบริการ

ในคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ กฎหมายจราจรและการขับขี่ 1. จ านวนผู้ร่วมโครงการ และนักศึกษาผู้ขับขี่ วชิาการ

(แก้ปัญหาภายในสถาบัน) รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย จ านวน 3,020 คน รถจักรยานยนต์ แก่สังคม

ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 2. จ านวนอุบัติเหตุทางถนน จ านวน 3,020 คน

2. เพือ่ลดอบัติเหตุทางถนนภายใน ภายในบริเวณคณะทีล่ดลง

บริเวณคณะ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

3. เพือ่ส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อค 1.บุคลากรและนักศึกษามีความรู้

ส าหรับผู้ขับขีร่ถจักรยานยนต์ภายใน เกีย่วกับกฎหมายจราจรและ

คณะ การขับขีร่ถจักรยานยนต์อย่าง

ปลอดภัยให้แก่บุคลากร

และนักศึกษา

2. บุคลากรและนักศึกษา
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สวมหมวกกันน็อค เมือ่ขับขี่

รถจักรยานยนต์ภายในคณะ

13 โครงการบริการวชิาการทีบู่รณาการ 3.3.3.1 1.เพือ่บริการวชิาการแก่สังคม เปา้หมายเชิงปรมิาณ  ต.ค..55-ก.ย.56 230,000 งานบริการ

กับการวจิัย ทีบู่รณาการกับการวจิัย อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และ วชิาการ

วทิยาศาสตร์มีโครงการบริการ แก่สังคม

วชิาการทีบู่รณาการกับการวจิัย

อย่างน้อย 1 คน

เปา้หมายเชิงคุณภาพ

1. โครงการบริการวชิาการ 

สามารถเป็นประโยชน์และ

สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้รับบริการ

2. คณะมีโครงการบริการวชิาการ

ทีบู่รณาการกับการวจิัย

14 โครงการบริหารจัดการงานบริการ 3.1.1.1 1. เพือ่จัดท าคู่มืองานบริการวชิาการ เปา้หมายเชิงปรมิาณ เจ้าหน้าทีง่านบริการ  ต.ค..55-ก.ย.56 50,000 งานบริการ

วชิาการแก่สังคม แก่สังคม 1. คู่มืองานบริการวชิาการ วชิาการแก่สังคม วชิาการ

2. เพือ่จัดประชุมคณะกรรมการ แก่สังคม จ านวน 25 เล่ม และอาจารย์ทีรั่บผิดชอบ แก่สังคม

กิจกรรม บริการวชิาการแก่สังคม 2. วสัดุใช้ในการด าเนินงาน งานบริการวชิาการของ

1. จัดท าคู่มืองานบริการวชิาการ 3. เพือ่จัดซ้ือวสัดุใช้ในการด าเนินงาน บริการวชิาการแก่สังคม ทุกสาขาวชิา

แก่สังคม บริการวชิาการแก่สังคม 3. งานบริการวชิาการแก่สังคม

2. จัดประชุมคณะกรรมการบริการ 4. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทาง มีระบบฐานข้อมูลเวบ๊ไซด์
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วชิาการแก่สังคม ไปราชการ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

3. จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในการด าเนินงาน 5. เพือ่จัดท าระบบฐานข้อมูลเวบ๊ไซด์ 1. มีการบริหารจัดการงาน

บริการวชิาการแก่สังคม งานบริการวชิาการแก่สังคม บริการวชิาการแก่สังคม

4. ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไปราชการ 2. เจ้าหน้าทีง่านบริการวชิาการ

5. จัดระบบฐานข้อมูลเวบ๊ไซด์ แก่สังคม มีความรู้ความเข้าใจ

งานบริการวชิาการแก่สังคม และปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

15 โครงการจัดการความรู้ 3.3.3.1 1. เพือ่ให้ผู้รับผิดชอบงานบริการ เปา้หมายเชิงปรมิาณ ผู้รับผิดชอบงานบริการ  ต.ค..55-ม.ีค.56 30,000 งานบริการ

งานบริการวชิาการแก่สังคม วชิาการแก่สังคมแต่ละสาขาวชิา 1. จ านวนผู้ร่วมโครงการ วชิาการแก่สังคมแต่ละ วชิาการ

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริการ จ านวน 15 คน สาขาวชิา จ านวน 15 คน แก่สังคม

วชิาการแก่สังคมของคณะ เปา้หมายเชิงคุณภาพ

1. ผู้รับผิดชอบงานบริการ

วชิาการแก่สังคมแต่ละสาขาวชิา 

มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

บริการวชิาการแก่สังคมของคณะ

เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้มาปรับใช้เป็น

แนวปฏิบัติในปีงบประมาณ/

ปีการศึกษาต่อไป
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315,000      490,000    805,000                   

725,000                   
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พันธกิจที ่4 : ท้ำนุบำ้รงุ สง่เสรมิและ เผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมอนุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง

ตัวชี้วดัความส าเร็จ ดำ้นเวลำ ค่ำใชจ้่ำย

รหัสโครงกำร ของโครงการ ระยะเวลำ

ด้ำเนินกำร แผ่นดนิ รำยได้ อ่ืนๆ
1 โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม 4.2.2.1 1.เพือ่เป็นการเผยแพร่ศิลปวฒัน ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ นักศึกษาจ านวน 10 คนพ.ย.55-ตค.56 175,000  งานท านุบ ารุง

ธรรมไทยสู่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ อาจารย ์10 คน

2.นักศึกษาได้แสดงออกและใช้ ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่ 50 
คน

รวม 20 คน

เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

3.ได้ศึกษาและแลกเปล่ียนวฒัน ผลประเมินความพงึพอใจ

ธรรมไทยสู่อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)

2 โครงการเปิดโลกวฒันธรรมลุ่มน้ า 4.2.1.1 1.เป็นการแลกเปล่ียนศิลปวฒัน ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ นักศึกษา 300 คน พ.ย.55-ตค.56 30,000    อ.วชัรี 

โขง ธรรมไทยในอนุภมูิภาคลุ่มน้ า ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน อาจารย ์10 คน  แซงบุญเรือง

โขง ค่าเป้าหมายไม่น้อยกวา่200 
คน

รวม 320 คน

2.ศึกษาค้นควา้เรียนรู้วถิชีีวติภมูิ ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

ปัญญาท้องถิ่น ผลประเมินความพงึพอใจ

3.เล็งเหน็และตระหนักถงึวฒัน ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

ธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น (อยู่ในระดับดี)

3 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง่ 4.2.1.1 1.ร่วมสืบทอดการแสดงวงดนตรี ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ 1.นักศึกษาทีเ่ขา้ร่วม พ.ย.55-ตค.56 60,000    อ.วชัรี 

ลูกทุง่ของไทยใหด้ ารงอยู่คู่ ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน โครงการ 100 คนขึ้น แซงบุญเรือง

สังคมไทย ค่าเป้าหมายไม่น้อยกวา่200 
คน

ไป

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ 2.วงดนตรีเขา้ร่วม

นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออก ผลประเมินความพงึพอใจ ประกวด 5 วงขึ้นไป

แผนปฏบิตัริำชกำร  คณะศิลปศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร ์  มหำวทิยำลยันครพนม

ประจ้ำปงีบประมำณ  2556

ล้ำดบั โครงกำร / กิจกรรม วตัถุประสงค์โครงกำร

ตวัชี วดัโครงกำร   (ดชันีชี วดั KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปำ้หมำย แหลง่งบประมำณโครงกำร



พันธกิจที ่4 : ท้ำนุบำ้รงุ สง่เสรมิและ เผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมอนุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง
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ในทางทีถ่กูต้อง ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)

4 โครงการจดัต้ังเครือขา่ยศิลป 4.2.1.1 1.เพือ่เป็นการส่งเสริมการจดัต้ัง ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ 1.อาจารย ์
เจา้หน้าที่

พ.ย.55-ตค.56 80,000    อ.สิริยาพร

วฒันธรรม ปราญชน์ชาวบ้าน เครือขา่ยศิลปวฒันธรรม ปราชญ์ ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน จ านวน 10 คน สาลีพนัธ์

ในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจงัหวดั ชาวบ้านในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ใน ค่าเป้าหมายไม่น้อยกวา่200 
คน

2.นักศึกษา 200 
คนขึ้นไปนครพนม จงัหวดันครพนม ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ 3.ผู้ทีส่นใจ 50 คนขึ้น

ผลประเมินความพงึพอใจ ไป
ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)

5 โครงการปฏบิัติธรรมเฉลิมพระ 1.1.3.1 1.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ 1.นักศึกษาชั้นปีที ่1-4พ.ย.55-ตค.56 30,000    นางสุปภาดา 

เกยีรติเพือ่พฒันาศักยภาพนักศึก จติส านึกในการพฒันาตนเอง ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน ทุกสาขาวชิา เซียวสกลุ

ษา 2.ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมของ ค่าเป้าหมายไม่น้อยกวา่500 
คน

2.อาจารย ์เจา้หน้าที่

พระสัมมาสัมพทุธเจา้เพือ่น ามา ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

ใช้ในการด าเนินชีวติ ผลประเมินความพงึพอใจ

3.เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

ทีพ่งึประสงค์ของมหาวทิยาลัย (อยู่ในระดับดี)

นครพนม

6 โครงการปราชญ์ท้องถิ่น 4.2.2.1 1.เพือ่เป็นแหล่งรวบรวมและเผย ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ 1.อาจารย ์
เจา้หน้าที่

พ.ย.55-ตค.56 30,000    อ.สิริยาพร

ศิลปินพืน้บ้าน และภมูิปัญญา แพร่ทางด้านปราชญ์ท้องถิ่น ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน จ านวน 10 คน สาลีพนัธ์

ท้องถิ่น ศิลปินพืน้บ้าน และภมูิปัญญา ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่500 
คน

2.นักศึกษา 200 
คนขึ้นไปท้องถิ่น ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ 3.ผู้ทีส่นใจ 50 คนขึ้น
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2.เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นควา้ ผลประเมินความพงึพอใจ ไป

ขอ้มูลแกน่ักศึกษาและประชาชน ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

ทัว่ไป (อยู่ในระดับดี)

7 โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปะ 4.3.1.1 1.เพือ่เป็นการปรับปรุงชุดการ ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ งานท านุบ ารุง พ.ย.55-ตค.56 70,000    อ.สิริยาพร

วฒันธรรม แสดงทีใ่ช้ในการแสดงศิลป  จ านวนคร้ังในการปรับปรุง ศิลปวฒันธรรม 
คณะฯ

สาลีพนัธ์

วฒัธรรม ชุดการแสดง

 2. เพือ่เป็นการท านุบ ารุงชุด  ค่ำเปำ้หมำย ปลีะ 1 ครั ง

การแสดงศิลปวฒันธรรมให้ ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

ใหม่ มีความโดดเด่นสวยงาม  ชุดการแสดงใหม่ และสวยงาม

ค่ำเปำ้หมำย มชีดุกำรแสดง

ใหม่และสวยงาม

8 โครงการสืบสานต านานพระธาตุ 4.2.2.1 1.เพือ่เป็นการสืบสานต านาน ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ นักศึกษาจ านวน 
100 คน

พ.ย.55-ตค.56 5,000      งานท านุบ ารุงฯ

นม จงัหวดันครพนม พระธาตุพนม ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน

2.เพือ่เป็นการอนุรักษ์ศิลป ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่100 
คนวฒันธรรม ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ
ผลประเมินความพงึพอใจ

ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)

9 โครงการแสงธรรมแหง่ภมูิปัญญา 4.3.1.1 1.เพือ่รู้จกัคุณธรรม จริยธรรม ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ 1.อาจารย ์
เจา้หน้าที่

พ.ย.55-ตค.56 15,000    งานท านุบ ารุงฯ

จรรยาบรรณ รวมถงึหลักศาสนา ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน จ านวน 10 คน

กบัชีวติประจ าวนั ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่200 
คน

2.นักศึกษา 200 
คนขึ้นไป2.มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ 3.ผู้ทีส่นใจ 50 คนขึ้น

หลักศาสนาในชีวติประจ าวนั ผลประเมินความพงึพอใจ ไป
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ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)

10 โครงการวนัส าคัญ 4.2.2.1

กจิกรรมวนัสงกรานต์ 1.เพือ่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒัน ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ 1.อาจารย ์
เจา้หน้าที่

พ.ย.55-ตค.56 2,000      งานท านุบ ารุงฯ

ธรรม ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน จ านวน 10 คน

ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่200 
คน

2.นักศึกษา 200 
คนขึ้นไปตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

กจิกรรมวนัเขา้พรรษา 1.นักศึกษาได้ความรู้และเกดิ ผลประเมินความพงึพอใจ 1.อาจารย ์
เจา้หน้าที่

พ.ย.55-ตค.56 5,000      งานท านุบ ารุงฯ

ความเขา้ใจในวฒันธรรมประ ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80 จ านวน 10 คน

เพณีของไทย (อยู่ในระดับดี) 2.นักศึกษา 200 
คนขึ้นไป2.เพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์

คณะศิลปศาสตร์ฯ

3.นักศึกษาได้แสดงออกและเขา้

ร่วมกจิกรรมกบัสังคมชุมนุม
ท้องถิ่น

กจิกรรมเขา้ร่วมวนัออกพรรษา 1.นักศึกษาได้ความรู้และเกดิ 1.อาจารย ์
เจา้หน้าที่

พ.ย.55-ตค.56 10,000    งานท านุบ ารุงฯ

และประเพณีไหลเรือไฟจงัหวดั ความเขา้ใจในวฒันธรรมประ จ านวน 10 คน

นครพนม เพณีของไทย 2.นักศึกษา 200 
คนขึ้นไป2.เพือ่เป็นการประชาสัมพนัธ์

คณะศิลปศาสตร์ฯ

3.นักศึกษาได้แสดงออกและเขา้

ร่วมกจิกรรมกบัสังคมชุมนุม
ท้องถิ่น
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11 โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย 4.2.2.1 1.เพือ่เป็นการส่งเสริมและช่วย ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ อาจารย ์เจา้หน้าที่ พ.ย.55-ตค.56 15,000    งานท านุบ ารุงฯ

กนัอนุรักษ์ผ้าไทย ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 คน

2.เพือ่เป็นการส่งเสริมอตัลักษณ์ ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่ 30 
คนในการอนุรักษ์ผ้าไทยของ ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

บุคลากร ผลประเมินความพงึพอใจ

ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)

12 โครงการอบรมงานท านุบ ารุงศิลป 4.3.2.1 1.เพือ่เป็นการอบรมใหค้วามรู้ ตวัชี วดัเชงิปรมิำณ อาจารย ์เจา้หน้าที่ พ.ย.55-ตค.56 3,000      งานท านุบ ารุงฯ

วฒันธรรมกบัการบูรณาการการ ความเขา้ใจเกี่ยวกบังานท านุ ผู้เขา้ร่วมโครงการจ านวน จ านวนไม่น้อยกวา่ 30 คน

เรียนการสอนและกจิกรรมนักศึกษา บ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการ ค่ำเปำ้หมำยไมน้่อยกวำ่ 30 
คนบูรณาการการเรียนการสอนกบั ตวัชี วดัเชงิคุณภำพ

กจิกรรมนักศึกษา ผลประเมินความพงึพอใจ

ค่ำเปำ้หมำยรอ้ยละ 80

(อยู่ในระดับดี)
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ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

1 โครงการทบทวนกลยุทธแ์ละ 5.1.1.1  - เพือ่ทบทวนยุทธศาสตร์  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  - จ านวนบุคลากรคณะ สค. 56 10,000 30,000     งานวเิคราะห์

จัดท าแผนปฎิบัติราชการ และจัดท าแผนปฏิบัติ  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปศาสตร์และ นโยบายและแผน

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย 53 คน วทิยาศาสตร์ทีเ่ข้าร่วม

 พ.ศ.2557 อันเป็นแนวทาง  2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ จ านวน 53 คน

ในการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ โครงการ 

และวทิยาศาสตร์  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

แบบมีส่วนร่วมของ  3. ได้เล่มแผนกลยุทธ

บุคลากรภายในคณะศิลป  4 ปี  ฉบับปรับปรุง

ศาสตร์และวทิยาศาสตร์   ค่าเป้าหมาย 50 เล่ม

 - เพือ่น าแผนปฏิบัติราชการ  5. ได้เล่มแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 2557

2557 ไปใฃ้เป็นแนวทางในการ  ค่าเป้าหมาย 50 เล่ม

จัดท างบประมาณรายจ่าย  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

ประจ าปี  1. ความพึงพอใจของผู้

 - เพือ่ได้แนวทางการพัฒนา เข้าร่วมโครงการ

คณะศิลปศาสตร์และวทิยา  ค่าเป้าหมาย ค่าคะแนน 3.51

ศาสตร์ จากคะแนนเต็ม 5

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

2 โครงการจัดท ารายงานผลการ 5.7.1.1  - เพือ่ติดตามการด าเนินงาน  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ  - ทุกสาขา/ฝ่ายงานคณะ ต.ค. 55-ก.ย. 56 2,000 8,000 งานวเิคราะห์

ปฏิบัติงานตามแผน รายไตรมาส โครงการและกิจกรรมต่างๆ  1.) มีการรายงานผลการ ศิลปศาสตร์และ นโยบายและแผน

ให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานตามแผน วทิยาศาสตร์

 - เพือ่รับรู้ปัญหาหรืออุปสรรค ต่อผู้บริหารและคณะกรรม

ทีเ่กิดขึน้จากการด าเนินงาน การประจ าคณะ 

โครงการ หรือการเปล่ียน  ค่าเป้าหมาย  อย่างน้อย

แปลงของสถานการณ์และเพือ่ ปีละ 2 คร้ัง

เป็นแนวทางในการพัฒนา ใน

รอบปีต่อไป

 - เพือ่ประเมินประสิทธภิาพ  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

ประสิทธผิลของแผน  1. ผลการด าเนินงานตาม

 - เพือ่จัดท ารายงานผลการ แผนปฏิบัติราชการ

ปฏิบัติงานตามแผนราย ไตรมาส  1-4

ไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ  ค่าเป้าหมาย ผลการรายงาน

2556 ผลการปฏิบัติงานตามแผน

 - เพือ่น าข้อมูลจากการรายงาน ไตรมาส ที ่1-4 มีการบรรลุ

ผลการปฏิบัติงานไปประเมินผล เป้าหมาย ร้อยละ 80

และพัฒนาแผนงานต่อไป



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

3 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 5.7.1.1  - เพือ่รวบรวมผลการด าเนิน  ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ ศิลปศาสตร์และ มค. - มีค. 56 30,000     งานวเิคราะห์

งานในรอบปี 2555 (1 ต.ค.  1)  คณะได้จัดท ารูปเล่ม วทิยาศาสตร์ นโยบายและแผน

54 - 30 ก.ย. 55) ของคณะ รายงานประจ าปี

ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ค่าเปา้หมาย 150 เล่ม

 - เพือ่จัดท ารายงานประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ 2555  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

 - เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการ  1.  คณะได้เผยแพร่

วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ รายงานประจ าปี 55

เกิดขึน้จากการด าเนินงาน ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ

เพือ่น าไปวางแผนและก าหนด  ค่าเปา้หมาย จ านวน100เล่ม

กิจกรรมเป้าหมายในปีต่อไป  2. คณะได้เผยแพร่รายงาน

 - เพือ่เผยแพร่ผลงานให้แก่ ประจ าปี 55 ให้คณะกรรม

หน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยา การประจ าคณะ และสาขา/

ลัยและผู้ทีส่นใจทัว่ไป ฝ่ายงาน ต่าง ๆ ภายใน
คณะฯ

 ค่าเป้าหมาย 50 เล่ม



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 5.3.1.1  - เพือ่จัดท าฐานข้อมูลด้าน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ ฐานข้อมูลงานประกัน ต.ค.55-ก.ย.56 5,000       งานประกันฯ

การประกันคุณภาพการศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานข้อมูลงานประกัน คุณภาพการศึกษาของ

ระดับคณะ  - เพือ่ให้คณะมีฐานข้อมูลงาน คุณภาพ คณะศิลปศาสตร์และ

ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ค่าเปา้หมาย  มีฐาน วทิยาศาสตร์

เผยแพร่ ประชาสัมพันธใ์ห้กับ ข้อมูลงานประกันคุณภาพ

บุคลากรในคณะได้รับทราบ

ตัวชัด้เชิงคุณภาพ

QA มีฐานข้อมูล

ทีม่ีประสิทธภิาพและเป็น

ปัจจุบัน

 ค่าเป้าหมาย มี ฐานข้อมูล

 QA ทีม่ีประสิทธภิาพและ

เป็นปัจจุบัน

5 โครงการส่งเสริมให้บุคลากร 5.3.1.1  - เพือ่ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ อาจารย/์เจ้าหน้าทีใ่นคณะ ต.ค.55-ก.ย.56 10,000 งานประกันฯ

เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  การส่งเสริมให้บุคลากรเป็น ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา การด าเนินงานประกัน ผู้ประเมินภายใน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ค่าเป้าหมาย ปีละ 2 คน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 - เพือ่ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

มีความรู้ความสามารถ และมี บุคลากรในคณะผ่านหลัก

ทักษะในการท าหน้าทีเ่ป็นผู้ สูตรการอบรมผู้ประเมิน

ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน

ภายในสถานศึกษา ระดับ  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60

อุดมศึกษา

 - เพือ่ให้ได้ผู้ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

ทีม่ีแนวปฏิบัติในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาทีม่ี

มาตรฐานเดียวกันและ

เชื่อมโยงกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก       

 - เพือ่สร้างความมัน่ใจใน

การเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกและ

สร้างวฒันธรรมคุณภาพให้

เกิดขึน้ในสถาบันอุดมศึกษา

 - เพือ่ให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

มีความเข้าใจและปฏิบัติเกีย่ว

กับเกณฑ์ตัวบ่งชี้



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

 - เพือ่ฝึกทักษะการประเมิน

คุณภาพภายใน

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5.3.1.1  - เพือ่ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ อาจารย/์เจ้าหน้าทีค่ณะ ม.ีค.-56 10,000 งานประกันฯ

การเขียนรายงานประเมินตนเอง มีความรู้และความเข้าใจใน การจัดอบรมท ารายงานประ ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

(sar) การเขียนรายงานการประเมิน เมินตนเอง (SAR) จ านวน 30 คน

ตนเอง (SAR) ทัง้งานวชิาการ  ค่าเปา้หมาย

และงานสนับสนุน  - ตัวแทนทุกสาขาวชิา/

 - เพือ่เพิม่ทักษะการเขียน ทุกฝ่ายงานเข้าร่วมการอบรม

รายงานการประเมินตนเอง อย่างน้อยสาขาวชิา/ฝ่ายงาน

 (SAR) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ละ 1 คน

 - เพือ่เพิม่ทักษะและฝึกทักษะ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

การเขียนรายงานการ  - ทุกสาขาวชิาสามารถจัดท า

ประเมินตนเอง  (SAR) sar ของสาขาวชิาได้ถูกต้อง

 ให้ครอบคลุมในงานวชิาการ  - ผู้เข้าร่วมอบรม  มีความรู้

 และงานสนับสนุน และความเข้าใจในการเขียน

 - เพือ่สร้างความมัน่ใจในการ รายงานการประเมินตนเอง 

เตรียมพร้อมและสร้างวฒันธรรม (SAR)  ทัง้งานวชิาการ

คุณภาพให้เกิดขึน้ในคณะ และงานสนับสนุน

 - ผู้เข้าร่วมอบรมมี



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ทักษะการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง(SAR)

 ค่าเปา้หมาย มีผลการ

ประเมินตนเอง (SAR)

8 โครงการประเมินคุณภาพภายใน 5.3.1.1 ระดับสาขาวิชา ระดับสาขาวิชา ระดับสาขาวิชา พ.ค. 56 200,000 งานประกันฯ

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 1. เพือ่รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ ผู้บริหาร/อาจารย/์เจ้าหน้าที่

มหาวทิยาลัยนครพนม ประจ าปี หรือความก้าวหน้าการประกัน การประเมินคุณภาพการ ในคณะฯ จ านวน 50 คน

การศึกษา 2555 คุณภาพการศึกษาตามองค์ ศึกษาภายในระดับสาขาวชิา

ประกอบคุณภาพหรือปัจจัย  ค่าเปา้หมาย

ควบคุมคุณภาพทีห่น่วยงาน ทุกสาขาวชิามีการประเมิน

ก าหนดในระดับสาขาวชิา คุณภาพการศึกษาภายใน

2.เพือ่วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน ระดับสาขาวชิา ร้อยละ 100

รวมทัง้เสนอจุดแข็ง จุดอ่อน เปา้หมายเชิงคุณภาพ

และข้อคิดเห็นเกีย่วกับแนวทาง สาขาวชิามีผลการประเมิน

การพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ คุณภาพการศึกษาภาพรวม

ให้เข้มแข็งขึน้และแนวทางการ  ค่าเปา้หมาย ค่าเฉลีย่ 3.51

ปรับปรุงแก้ไขเพือ่เป็นการเตรียม

รับการประเมินในระดับคณะ

3.เพือ่ให้เกิดวฒันธรรมการบริหาร

คุณภาพระดับสาขาวชิา ประจ าปี



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

การศึกษา 2555

ระดับคณะ ระดับคณะ ระดับคณะ

1. เพือ่รายงานผลการด าเนินงาน ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ ผู้บริหาร/อาจารย/์เจ้าหน้าที่ ม.ิย.-56

หรือความก้าวหน้าการประกัน การประเมินคุณภาพการ ในคณะฯ จ านวน 50 คน

คุณภาพการศึกษาตามองค์ ศึกษาภายในระดับคณะ

ประกอบคุณภาพหรือปัจจัย  ค่าเปา้หมาย

ควบคุมคุณภาพทีห่น่วยงาน คณะมีการประเมินคุณภาพ

ก าหนดในระดับคณะ การศึกษาภายในระดับคณะ

2.เพือ่วเิคราะห์ผลการด าเนินงาน ปีละ 1 คร้ัง

รวมทัง้เสนอจุดแข็ง จุดอ่อน 

และข้อคิดเห็นเกีย่วกับแนวทาง เปา้หมายเชิงคุณภาพ

การพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพ คณะมีผลการประเมิน

ให้เข้มแข็งขึน้และแนวทางการ คุณภาพการศึกษา

ปรับปรุงแก้ไขเพือ่เป็นการเตรียม  ค่าเปา้หมาย ค่าเฉลีย่ 3.51

รับการประเมินระดับมหาวทิยาลัย

3.เพือ่ให้เกิดวฒันธรรมการบริหาร

คุณภาพระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษา 2555



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

9 โครงการจัดท าแนวปฏิบัติทีดี่ 5.3.1.1 1.เพือ่ให้บุคลากรในคณะได้รับ ตัวชีว้ัดเชิงปรมิาณ คณะศิลปศาสตร์ ม.ิย.55-พ.ค.56 40,000 งานประกันฯ

(good practice) / การวจิัยด้าน ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า แนวปฏิบัติทีดี่หรืองานวจิัย และวทิยาศาสตร์

กรประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติทีดี่ (good practice) ด้านการประกันคุณภาพการ

2.เพือ่ให้บุคลากรในคณะมีแนว ศึกษา

ทางในการปฏิบัติงานให้เกิด  ค่าเปา้หมาย  1 เรื่อง

ประสิทธภิาพ ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

3.เพือ่ให้คณะมีงานวจิัยด้านการ บุคลากรในคณะได้รับ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่ ความรู้ความเข้าใจในการจัดท า

หน่วยงานทัง้ภายนอกและภายใน แนวปฏิบัติทีดี่ (good practice)

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

10 โครงการจัดซ้ือวสัดุเพือ่เพิม่ 5.4.1.1 1.เพือ่ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ มีวสัดุทีช่่วยในการปฏิบัติ วสัดุทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน ม.ิย.55-พ.ค.56 850,000     900,000 ทุกฝ่ายงาน

ประสิทธภิาพในการท างาน ภาพเพิม่มากยิง่ขึน้ งานให้เกิดประสิทธภาพและ

2.มีวสัดุทีอ่ านวยความสะดวกใน ประสิทธผิลท าให้การท างาน

การปฏิบัติงาน สะดวกมากยิง่ขึน้

11 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย 5.4.1.1 1.เพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ บุคลากรสายสนับสุนับ กพ.- มีค. 56 350,000    ฝ่ายบริหาร

สนับสนุน สายสนับสนุนฝ่ายบริหารให้มีความรู้ บุคลากรสายสนับสนุน

ความเข้าใจ และให้มีประสิทธภิาพ ได้เข้าร่วมโครงการ

และประสิทธผิลในการด าเนินงาน

2.เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

บุคลากรสายสนับสนุนได้ศึกษาหา ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

ความรู้และประสบการณ์จากสถาน บุคลากรสายสนับสนุน

ทีต่่างๆ เพือ่น ามาพัฒนาองค์กร ได้รับความรู้

4.เพือ่น าความรู้และประสบการณ์ ความเข้าใจในการ

มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มี ปฏิบัติงาน

ความเจริญก้าวหน้าพัฒนาต่อไป  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  80

อย่างยังยืน

12 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย 5.4.1.1 1.เพือ่เพิม่ศักยภาพความรู้ ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอน จ านวน 60 ม.ีค- เม.ย 56 400,000 ฝ่ายบริหาร

วชิาการ ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 1)ร้อยละของกลุ่มป้าหมายในการ
เข้า

คน
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.เพือ่ให้ผู้สอนมีเทคนิค การวดั  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

และประเมินผลให้มีความเชี่ยวชาญ

อย่างครูมืออาชีพ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 1) ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมอบรมอยูใ่นระดับดี

  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

13 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน

5.4.1.1 1.เพือ่พัฒนาบุคลิกภาพของ ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ บุคลากรสายสนับสุนับ ม.ีค.-เม.ย 56 100,000    ฝ่ายบริหาร

สายสบนับสนุน บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความ 1)บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 25 คน

เหมาะสม ผ่านการพัฒนาบุคลิกภาพทีดี่

2.เพือ่ให้บุคลากรสยสนับสนุน ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

มีความมัน่ใจในตนเอง กล้าแสดง 2) จ านวนบุคลากรสาย

ออก สนับสนุนทีเ่ข้าร่วม

 ค่าเป้าหมาย 25 คน
 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

บุคลากรสายสนับสนุน

มีบุคลิกภาพทีดี่ มีความมัน่

ใจในตนเอง

 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ 5.4.1.1 1.เพือ่ให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ตัวชี้วดั บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ พ.ค.-56 120,000 ฝ่ายบริหาร

ด้านการดูแลสุขภาพตัวเอง ละวทิยาศาสตร์มีความรู้ความ ร้อยละของกลุ่มป้าหมายในการเข้า และวทิยาศาสตร์ จ านวน

คณะศิลปศาสตร์ละวทิยาศาสตร์ เข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ในการเข้าร่วมกิจกรรม 90 คน

มหาวทิยาลัยนครพนม อยูใ่นระดับร้อยละ 80

2.เพือ่ให้บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ได้รับการตรวจ เป้าหมายเชิงปริมาณ

สุขภาพประจ าปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

พึงพอใจร้อยละ 75

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ได้รับ

ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 5.4.1.1 1.เพือ่ให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ กล่มเป้าหมาย พ.ค.-56 60,000 ฝ่ายบริหาร

จริยธรรมและจรรยาบรรณ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน บุคลากรเข้าร่วมโครงการ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ในการปฏิบัติงาน  ค่าเป้าหมาย 90 คน และวทิยาศาสตร์ จ านวน

2.เพือ่ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรมี ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ 90 คน

ความตระหนักในหน้าทีค่วาม บุคลากรมีความพึงพอใจ

รับผิดชอบการท างาน  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75

16 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 5.4.1.1 1.เพือ่ให้บุคลากรให้ทักษะการใช้ ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ 80,000 ฝ่ายบริหาร

ส าหรับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และ

ภาษาอังกฤษทีดี่ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เดือน มีนาคม
วทิยาศาสตร์ 2.เพือ่ให้บุคลากรสามารถ และวทิยาศาสตร์ได้รับการ และวทยาศาสตร์  จ านวน 2556

น าทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ใน อบรมภาษาอังกฤษ 80 คน

ชีวติประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม  ค่าเป้าหมายร้อยละ 75



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดับดี

 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

17 โครงการกิจกรรมซ่อมบ ารุง 5.4.1.1  1. เพือ่ให้อุปกรณ์ส านักงาน  ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ  คณะศิลปศาตร์และ  ตค.55- กย.56 500,000     980,000   

 อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้ จ านวน อุปกรณ์ ทีไ่ด้รับ วทิยาศาตร์

 2. เพือ่อ านวยความสะดวก การซ่อมบ ารุงแล้วใช้งานได้

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร  ค่าเป้าหมาย   10 รายการ

 3. เพือ่ประหยัดงบประมาณ  ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ

ในการจัดซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์ ใหม่   วสัดุ อุปกรณ์ ส านักงาน

เมือ่ซ่อมบ ารุงแล้ว อยู่

ในสภาพใช้งานได้

ค่าเปา้หมาย รอ้ยละ 80

18  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5.4.1.1  1.เพือ่ให้บุคลากรสายสนับสนุน   ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ  เจ้าหน้าทีส่ายสนับสนุน 17-พ.ย. 32,970      ฝ่ายบริหาร

เร่ือง การพัฒนาประสิทธภิาพ ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ  - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 25 คน 2555

ในการท างานของบุคลากรสาย ในการปฏิบัติงานตามหน้าทีท่ี่  จ านวน 25 คน

สนับสนุน ได้รับมอบหมาย  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม

 2. เพือ่ให้บุคลากรสายสับสนุน โครงการ ร้อยละ 85

สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการ ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

พัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้  - ความพึงพอใจของผู้เข้า



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

ในการปฏิบัติงานของตนเอง ร่วมโครงการ ร้อยละ 85

 3. เพือ่ให้บุคลากรสายสนับสนุน

มีพฤติกรรมการบริการทีดี่

สร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ

19  โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภูมิ 5.4.1.1 1.เพือ่ให้บุคลากรใด้ทักษะการใช้ ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ 150,000 ฝ่ายวชิาการ

ภาคลุ่มน้ าโขง ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เดือน มีนาคม

2.เพือ่ให้บุคลากรสามารถ และวทิยาศาสตร์ได้รับการ และวทิยาศาสตร์  จ านวน 2556

น าทักษะภาษาไปใช้ใน อบรมภาษาอังกฤษ 20 คน

ชีวติประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม  ค่าเป้าหมายร้อยละ 75
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจอยูใ่นระดับดี

 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

20 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ 5.3.2.1  1. เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้ ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ  คณะศิลปศาสตร์และ   ตุลาคม 55 70,000 งานพัฒนักศึกษา

สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ ความเข้าใจเกีย่วกับการด าเนิน  นักศึกษามหาวทิยาเครือ มหาวทิยาลัยเครือข่าย

การศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับ งานการประกันคุณภาพการศึกษา ข่าย จ านวน ไม่น้อยกวา่

อุดมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน  2. เพือ่ให้นักศึกษามีแนวทาง  100 คน

ประจ าปี 2555 ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ

 3. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

การประกันคุณภาพการศึกษา พึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

ระหวา่งนักศึกษาต่างสถาบัน  ค่าเป้าหมาย ค่าเฉล่ีย 3.51

4. เพือ่สร้างเครือข่ายการประกัน

คุณภาพการศึกษา

21 โครงการบริหารความเส่ียง 5.6.1.1 1.เพือ่พัฒนา ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวชีว้ัด (KPIs) ผู้บริหาร คณาจารย์ และ  ก.พ.-พ.ค. 56 60,000 เจ้าหน้าที่

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ คณะจัดท ารายงานการบริหาร บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ บริหาร

มหาวทิยาลัยนครพนม  ประจ าปี ในหลักการพืน้ฐานและการปฏิบัติ ความเส่ียงของคณะ และวทิยาศาสตร์ เข้าร่วม ความเส่ียง

งบประมาณ 2556 งานการบริหารความเส่ียงของคณะ โครงการ จ านวน 35 คน

2. เพือ่จัดท าแบบฟอร์ม NPU ERM เปา้หมายเชิงปรมิาณ

1-7 เพือ่ท าการวเิคราะห์ ระบุปัจจัย 1. ได้แบบฟอร์ม NPU ERM 1-7

เส่ียง  ประเมินโอกาส  ผลกระทบ เพือ่ท าการวเิคราะห์  ระบุปัจจัย

จัดล าดับความเส่ียง  ประเมินความ เส่ียง ประเมินโอกาส ผลกระทบ

เส่ียง  และประเมินการควบคุม จัดล าดับความเส่ียง  ประเมิน

ของแต่ละสาขาวชิา/ฝ่าย/งาน ความเส่ียง  และประเมินการ

3. เพือ่จัดท าแผนบริหารความเส่ียง ควบคุมของแต่ละสาขาวชิา/

ตามแบบฟอร์ม NPU ERM 8 ฝ่าย/งาน

4. เพือ่ให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุง 2. ได้แผนบริหารความเส่ียง

 พัฒนา  และได้รับข้อสังเกตทีเ่ป็น ตามแบบฟอร์ม NPU ERM 8

ประโยชน์ในการก ากับดูแล

การด าเนินงาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

1. ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ

ในหลักการพืน้ฐานและการ

ปฏิบัติงานการบริหารความเส่ียง

ของคณะ

2. คณะมีการวเิคราะห์ระบุ

ปัจจัยเส่ียง  ประเมินโอกาส

ผลกระทบ จัดล าดับความเส่ียง

ประเมินความเส่ียง และประเมิน

การควบคุมของแต่ละสาขาวชิา

/ฝ่าย/งาน

3. ผู้บริหารสามารถปรับปรุง

 พัฒนา  และได้รับข้อสังเกตที่

เป็นประโยชน์ในการก ากับดูแล

การด าเนินงานภายในคณะ

22 โครงการบริหารจัดการงานบริหาร 5.6.1.1 1. เพือ่จัดประชุมคณะกรรมการ เปา้หมายเชิงปรมิาณ เจ้าหน้าทีง่านบริหาร  ต.ค..55-ก.ย.56 10,000 เจ้าหน้าที่

ความเส่ียง บริหารความเส่ียง 1. คู่มืองานบริการวชิาการ ความเส่ียง บริหาร

2. เพือ่จัดซ้ือวสัดุใช้ในการด าเนินงาน แก่สังคม จ านวน 25 เล่ม และอาจารย์ทีรั่บผิดชอบ ความเส่ียง

กิจกรรม บริหารความเส่ียง 2. วสัดุใช้ในการด าเนินงาน งานบริหารความเส่ียงของ



ตัวชี้วดัความส าเร็จ ด้านเวลา ค่าใช้จ่าย

รหัสโครงการ ของโครงการ ระยะเวลา

ด าเนินการ แผ่นดิน รายได้ อ่ืนๆ

แผนปฏิบตัิราชการ  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปงีบประมาณ  2556

 พันธกิจ ที ่ 5 การบรหิารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมภิบาล

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชีว้ัดโครงการ   (ดัชนีชีว้ัด KPI)

ผู้รบัผิดชอบ
 กลุม่เปา้หมาย แหล่งงบประมาณโครงการ

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร 3. เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทาง บริหารความเส่ียง ทุกสาขาวชิา

ความเส่ียง ไปราชการ 3. งานบริหารความเส่ียง
2. จัดซ้ือวสัดุเพือ่ใช้ในการ
ด าเนินงาน

4. เพือ่จัดท าระบบฐานข้อมูลเวบ๊ไซด์ มีระบบฐานข้อมูลเวบ๊ไซด์

บริหารความเส่ียง งานบริหารความเส่ียง เปา้หมายเชิงคุณภาพ
3. ค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทางไป
ราชการ

1. มีการบริหารจัดการงาน

4. จัดระบบฐานข้อมูลเวบ๊ไซด์ บริหารความเส่ียง

งานบริหารความเส่ียง 2. เจ้าหน้าทีง่านบริหารความ

เส่ียง มีความรู้ความเข้าใจ

และปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ






























































































































































































































































































































































































































































































