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ค าน า

ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานส านักงานคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานคณบดี ซ่ึงได้น าแนวทางการจัดท าแผนทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มาประกอบในการจัดท าแผนการด าเนินงานของส านักงานคณบดี ซ่ึงมีการวิเคราะห์ SWOT

ของส านักงานคณบดี สภาพการณ์ทัง้ภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของคณะและก าหนดโครงการ/กิจกรรม ของส านักงานคณบดีให้สอดคล้องกับคณะ

และมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้พิจารณา มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนงาน และปฏิทินการด าเนินงาน เพือ่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการพัฒนาส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรต์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้บรรลุตามเป้าประสงค์
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ประวัตคิณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม

   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏนครพนม  ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที ่118 ตอนที ่59 ก วันที ่ 20  กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2544  ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที ่
14  มิถุนายน พุทธศักราช 2547  จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ต้ังแต่วันที ่ 15  มิถุนายน  พุทธศักราช 2547
   หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการต้ังมหาวิทยาลัย
นครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงก าหนดนโยบาย
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่
 75 ก ลงวันที ่ 1  กันยายน 2548  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
นครพนมนับแต่นั้น



วิสัยทัศน์

ส านักงานคณบดี เป็นศูนย์กลางสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เป้าประสงค์

1. สนับสนุนกลยุทธ์ที ่1  เสริมสร้างการจัดการศึกษาทีเ่น้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21

2. สนับสนุนกลยุทธ์ที ่2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

3. สนับสนุนกลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4. สนับสนุนกลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล



ปัจจัยภายใน

1. บุคลากรมีความรักความสามัคคีกัน 1. บุคลากรสายสนับสนุนมีกรอบต าแหน่งทางวิชาการยังไม่ชัดเจน

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 2. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการ มีข้อจ ากัด

3. ส านักงานคณบดีมีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยภายนอก

1. มีแหล่งอบรมให้ความรู้ทีห่ลากหลาย ภายนอกองค์กร ด้านการพัฒนาตามสายงาน 2. เครือข่ายความร่วมมือในการท าผลงานทางวิชาการยังมีน้อย

อุปสรรค (T)โอกาส (O)

ผลการวิเคราะห์ SWOT

ส านักงานคณบด ี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

จุดแขง็ (S) จุดอ่อน (W)





ของส านักงานคณบดี สภาพการณ์ทัง้ภายในและภายนอกทีส่่งผลต่อการด าเนินงานของคณะและก าหนดโครงการ/กิจกรรม ของส านักงานคณบดีให้สอดคล้องกับคณะ



1.  ประมาณการรายรบั 

1.1  เงนิงบประมาณแผ่นดิน 2,481,210             บาท

1.2  เงนิรายได้ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 7,473,600             บาท

1.3 การขอใช้เงนิคงคลัง ประจ าป ี2561 บาท

รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น 9,954,810             บาท

2. ประมาณการรายจ่ายแยกตามพันธกิจ 

แหล่งเงนิ จ านวน ตัวชี้วัด แผ่นดิน เงนิรายได้ สะสม รวม รอ้ยละ

พันธกิจ โครงการ แผนปฏบิตัิราชการ (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (%)

กลยุทธ ์ที่ 1 6 โครงการ 4 510,000                5,172,663            -                 5,682,663        57.08           

กลยุทธ ์ที่ 2 2 โครงการ 4 452,750                350,000              802,750          8.06            

กลยุทธ ์ที่ 3 2โครงการ 4 75,000                  428,725              503,725          5.06            

กลยุทธ ์ที่ 4 5 โครงการ 4 1,443,460              1,522,213            -                 2,965,673        29.79           

 รวม 15 โครงการ 16 2,481,210             7,473,600           -                9,954,810        100.00        

แผนการจัดสรรงบประมาณตามแผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม



แผ่นดิน 2,481,210            

เงินรายได้ 7,473,600            

การขอใช้เงินคงคลัง -                     

กลยุทธ ์ที่ 1 5,682,663            

กลยุทธ ์ที่ 2 802,750              

กลยุทธ ์ที่ 3 503,725              

กลยุทธ ์ที่ 4 2,965,673            
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แผน่ดนิ เงนิรายได ้ การขอใชเ้งนิคงคลงั 
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กลยทุธ ์ที ่1 กลยทุธ ์ที ่2 กลยทุธ ์ที ่3 กลยทุธ ์ที ่4 

การจัดสรรงบประมาณ 5,682,663 802,750 503,725 2,965,673

33.94% 

 5.16 %  4.47 %  

 4.62 % 

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 



กลยทุธท์ี่ 1 เสริมสร้างการจดัการศึกษาที่เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สอดคลอ้งกับประเดน็กลยทุธข์องมหาวทิยาลยันครพนม คือ ประเดน็กลยทุธท์ี่  1  เป็นศูนยก์ลางการผลติบัณฑิตในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง
และสอดคลอ้งกับประเดน็กลยทุธท์ี่  6  พัฒนาระบบสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยันครพนมเพ่ือประชาสมัพันธแ์ละสร้างภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยั

2561  แผ่นดนิ  รายได้  สะสม  อ่ืน ๆ
1. มหีลักสูตรที่มี 1. จ านวนหลักสูตรที่ หลักสูตร 5 1. โครงการจดัท าแผนบริหาร     150,000 ตค. - ม.ีค.61 คณะศิลปศาสตร์ฯ
คุณภาพและได้รับรอง ผ่านการประเมนิคุณภาพ หลกัสตูรและพัฒนาหลกัสตูร
มาตรฐานและ
ตอบสนอง

การศึกษา
ความต้องการของ
ผู้เรียน

2. จ านวนหลักสูตรใหม่/ หลักสูตร 5 2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและ
และสังคมในอนุ
ภูมภิาค

ปรับปรุงที่ผ่านการ
รับรอง

การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรที่มีคุณภาพ
ลุ่มน้ าโขง จาก สกอ. ระหวา่งสถาบันทั้งในและตา่งประเทศ
2. มรีะบบและกลไกที่ 3. ผลประเมนิจากความ คะแนน >3.51
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ พึงพอใจของอาจารย์ เฉล่ีย 17) กจิกรรมอบรมประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) ส าหรับนักศึกษา       20,000 มค.-มคี. 60 งานพัฒนานักศึกษา
ผู้เรียนมคีวามรู้และ
ความ

ประจ าหลักสูตร 21) กจิกรรมบริหารจดัการด้านการเรียนการสอน  ตค60.- ก.ย. 
61

 
เชี่ยวชาญในศาสตร์ 4.ผลประเมนิความพึง คะแนน >3.51  - ค่าตอบแทนการสอน   1,400,000  งานทะเบียนฯ
สาขาวชิา พอใจขอผู้ใชบ้ัณฑิต เฉล่ีย  - ค่าสอนวชิาศึกษาทั่วไป   1,337,557  งานทะเบียนฯ
3. บัณฑิตเป็นผู้มี
ทักษะ

80  - ค่าตอนแทนการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา       49,900  งานทะเบียนฯ
การเรียนรู้ในศตวรรษ  - ค่าจา้งบุคลากรคณะศิลปศาตร์  (คงคลัง) 7 เดือน
ที่ 21  - ค่าจา้งบุคลากรคณะศิลปศาตร์  (บก.ศ.) 5 เดือน 2,175,206   งานบุคลากร

3.โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์มาตฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา       10,000 งานวชิาการ
4.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1) กจิกรรมพิธซ้ีอมรับพระราชทานปริญญาบัตร     135,000 Dec-60 งานทะเบียนและประมวลผล
2) กจิกรรมรับสมคัรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561       50,000 มค.-มคี. 60 งานทะเบียนและประมวลผล
3) กจิกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์     160,000       70,000  ตค60.- กค. 61 งานพัฒนานักศึกษา
4)กจิกรรมสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560       40,000  ตค60.- กค. 61 งานพัฒนานักศึกษา
5.โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสมัพันธ์      30,000       50,000 มค.-มคี. 61 งานประชาสัมพันธ์
6.โครงการให้ข้อมูลและความรู้        5,000 ธค.60 งานพัฒนานักศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ศิษยเ์ก่า

 รวม 510,000    5,172,663  

ผู้รับผิดชอบ

แผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ีประจ าปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วย
นับ

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

เป้าหมาย  งบประมาณ



 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
1. โครงการจดัท าแผนบริหาร ตค. - ม.ีค.61 คณะศิลปศาสตร์ฯ
หลกัสตูรและพัฒนาหลกัสตูร
2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและ
การจดัการเรียนการสอนหลกัสตูรที่มีคุณภาพ
ระหวา่งสถาบันทั้งในและตา่งประเทศ
1) กจิกรรมอบรมประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) ส าหรับนักศึกษา มค.-มคี. 61 งานพัฒนานักศึกษา
2) กจิกรรมบริหารจดัการด้านการเรียนการสอน  ตค60.- ก.ย. 61  
 - ค่าตอบแทนการสอน  งานทะเบียนฯ
 - ค่าสอนวชิาศึกษาทั่วไป  งานทะเบียนฯ
 - ค่าตอนแทนการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา  งานทะเบียนฯ
 - ค่าจา้งบุคลากรคณะศิลปศาตร์  (คงคลัง) 7 เดือน
 - ค่าจา้งบุคลากรคณะศิลปศาตร์  (บก.ศ.) 5 เดือน  งานบุคลากร
3.โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิ์มาตฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา มค.-กค. 61 งานวชิาการ
4.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1) กจิกรรมพิธซ้ีอมรับพระราชทานปริญญาบัตร Dec-60 งานทะเบียนและประมวลผล
2) กจิกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  ตค60.- กค. 61 งานพัฒนานักศึกษา
3)กจิกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหมส่าขาวชิาภาษาองักฤษ มค.-มคี. 60 สาขาวชิาภาษาองักฤษ
4)กจิกรรมสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560  ตค60.- กค. 61 งานพัฒนานักศึกษา
5.โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสมัพันธ์ มค.-มคี. 61 งานประชาสัมพันธ์
6.โครงการให้ข้อมูลและความรู้ ธค.60 งานพัฒนานักศึกษา
เพ่ือพัฒนาอาชีพแก่ศิษยเ์ก่า

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ี  ประจ าปีงบประมาณ  2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

กลยทุธท์ี่ 1 เสริมสร้างการจดัการศึกษาที่เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 งบประมาณ 2561โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ



 สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยันครพนม คือประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5 ประเพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดบั (สายบริหาร, สายวชิาการ, สายสนับสนุนวชิาการ)

2561  แผ่นดนิ  รายได้  สะสม  อ่ืน ๆ

1.บุคลากรมคีวาม 1. ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ 80 1. โครงการพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร

กา้วหน้าในสายงาน ได้รับการพัฒนาใน  1) กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ   100,000    200,000 มค.-กค. 61

สมรรถนะทางวชิาชพี  2) กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   100,000    100,000 ตค.60-กค. 61

2. บุคลากรมคีวามรัก 2. จ านวนของอาจารยท์ี่ จ านวน 1  3) กจิกรรมปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 10,000 ธค.60

ความผูกผันในองค์กร ที่มคุีณสมบัติตามเกณฑ์  4) กจิกรรมสนับสนุนการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ     50,000 ตค.60-กค. 61

การขอก าหนดต าแหน่ง  5) กจิกรรมกฬีาบุคลากร 100,000 มค.-กค. 61

3.คณะเป็นองค์กรแห่ง ทางวชิาการที่ได้รับ  6) กจิกรรมกฬีาคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) 30,000 มค.-กค. 61

การเรียนรู้ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการ

3. จ านวนบุคลากรสาย จ านวน 1 2. โครงการสง่เสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัตงิาน งานบุคลากร

สนับสนุนที่ได้รับการ ของบุคลากร

แต่งต้ังเขา้สู่ต าแหน่ง  1) กจิกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร     80,000 มค.-กค. 61

ที่สูงขึ้น  2 ) กจิกรรมให้ขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 32,750 ธค.61

4. จ านวนบุคลากรที่ จ านวน 5
ได้รับการยกยอ่งใน
การปฏิบัติงาน

 รวม 452,750  350,000   

แผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ีประจ าปีงบประมาณ 2561

กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาและสง่เสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย  งบประมาณ



 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
1. โครงการพัฒนาบุคลากร งานบุคลากร
 1) กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ มค.-กค. 61
 2) กจิกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ตค.60-กค. 61

 3) กจิกรรมปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ธค.60

 4) กจิกรรมสนับสนุนการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ ตค.60-กค. 61

 5) กจิกรรมกฬีาบุคลากร มค.-กค. 61

 6) กจิกรรมกฬีาคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.) มค.-กค. 61

2. โครงการสง่เสริมขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัตงิาน งานบุคลากร
ของบุคลากร
 1) กจิกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร มค.-กค. 61
 2 ) กจิกรรมให้ขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ธค.61

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 2561

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ี  ประจ าปีงบประมาณ  2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

กลยทุธท์ี่ 2 พัฒนาและสง่เสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลศิ
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ



สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ขอบมหาวทิยาลยันครพนม คือประเดน็ยทุธศาสตร์ที่2  สร้างงานวจิยัและนวตักรรมเพ่ือขับเคลื่อนและผลกัดนัมหาวทิยาลยัสู่มหาวทิยาลยันวตักรรมและประเทศไทย 4.0

และสอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสงัคมและชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลางให้เข้มแข็งและยั่งยนื

2561  แผ่นดนิ  รายได้  สะสม  อ่ืน ๆ

1. มงีานวจิยัที่สร้างองค์ 1.บุคลากรได้รับ จ านวนเงิน 25,000บ./คน 1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวจิยั

ความรู้เพื่อตอบสนอง สนับสนุนทุนวจิยัภายใน 1) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักวจิยั       20,000 ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

สังคม และภายนอก 2) กจิกรรมสนับสนุนทุนวจิยั     178,725 ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

3) กจิกรรมสนับสนุนการผลิตต ารา     140,000 ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

2. มกีารบริการวชิาการที่ 2. จ านวนบทความ เร่ือง 10

เสริมสร้างความเขม้แขง็ วชิาการหรือบทความ

ให้กบัชมุชนและสังคม วจิยั ที่ได้รับการตีพิมพ์

ในอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง ในวารสารระดับชาติ 2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

และนานาชาติ 1) กจิกรรมวนัส าคัญ ตค.60-กค. 61 งานท านุบ ารุงฯ

 - วนัแมแ่ห่งชาติ , วนัพ่อแห่งชาติ 10,000

3. มกีารสร้างเครือขา่ย 3.จ านวนเครือขา่ยความ
จ านวน

เครือขา่ย
2

 - วนัไหวค้รู , วนัลอยกระทง 11,000 30,000

ความร่วมมอืในการท านุ
ร่วมมอืในการบริการ
วชิาการ

 - วนัเขา้พรรษา ,ออกพรรษา 10,000

บ ารุงศิลปวฒันธรรม และท านุ  - ประเพณีวนัสงกรานต์ (บุคลากร) 12,500

และภูมปิัญญาท้องถิ่นใน บ ารุงศิลปวฒันธรรม  - ประเพณีวนัสงกรานต์ (นักศึกษา) 5,000 5,000

สังคมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 4. ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ 50 2) กจิกรรมพาน้องใหมไ่หวพ้ระธาตุพนม 5,000        5,000 ตค.60-กค. 61

นักวจิยัและเจา้หน้าที่ 3) กจิกรรมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม สังคีตริมโขง 21,500      50,000 ตค.60-กค. 61

ที่ได้รบการพัฒนาด้าน

การวจิยั

 3 เป้าประสงค์  4 ตัวชี้วดั รวม       75,000     428,725              -             -   

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

เป้าหมาย  งบประมาณ

แผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ีประจ าปีงบประมาณ 2561

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ ์ที่ 3 สง่เสริมเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยัและดา้นการบริการวชิาการแก่สงัคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม



 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวจิยั

1) กจิกรรมพัฒนาศักยภาพนักวจิยั ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

2) กจิกรรมสนับสนุนทุนวจิยั ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

3) กจิกรรมสนับสนุนการผลิตต ารา ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

1) กจิกรรมวนัส าคัญ ตค.60-กค. 61 งานท านุบ ารุงฯ

 - วนัแมแ่ห่งชาติ , วนัพ่อแห่งชาติ

 - วนัไหวค้รู , วนัลอยกระทง

 - วนัเขา้พรรษา ,ออกพรรษา

 - ประเพณีวนัสงกรานต์ (บุคลากร)

 - ประเพณีวนัสงกรานต์ (นักศึกษา)

2) กจิกรรมพาน้องใหมไ่หวพ้ระธาตุพนม ตค.60-กค. 61

3) กจิกรรมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม สังคีตริมโขง ตค.60-กค. 61

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 2561

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ี  ประจ าปีงบประมาณ  2561

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

กลยทุธ ์ที่ 3 สง่เสริมเครือข่ายความร่วมมือดา้นการวจิยัและดา้นการบริการวชิาการแก่สงัคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ



สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยันครพนม คือ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4  บริหารจดัการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  7  สร้าง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอ้มที่เอ้ืออ านวยตอ่การปฏิบัตงิานและการจดัการเรียนการสอน

2561 แผ่นดนิ รายได้ สะสม อ่ืนๆ

1. มรีะบบการบริหาร 1. ผลประเมนิการ คะแนน 5 1.โครงการทบทวนแผนกลยทุธท์างการเงิน 5 ปี (2560 -2564) 35,000 ก.ค-สค.61 งานการเงิน

จดัการที่มคุีณภาพ ประกนัคุณภาพการ เฉล่ีย และจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562

ศึกษา เร่ืองการบริหาร
2. คณะเป็นองค์กรที่ องค์กรตามหลักธรรม
มกีารบริหารจดัการ ภิบาล 2.โครงการการจดัการความรู้ (KM)
โดยใชห้ลักธรรมา 1) กจิกรรมการจดัการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต        8,310 ตค.60-กค. 61 งานวชิาการ
ภิบาล 2. ผลการประเมนิ คะแนน 3.51 2) กจิกรรมการจดัการความรู้ด้านการวจิยั        8,310 ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

ส านักงานคณบดี 3) กจิกรรมการจดัการความรู้ส านักงานคณบดี        8,310 ตค.60-กค. 61 งานประกนัคุณภาพ

3.ส่ิงแวดล้อมน่าอยู่ 3.โครงการพัฒนาองค์กรให้มีประสทิธภิาพ

ส่งเสริมบรรยากาศการ 3.ผลประเมนิความพึง คะแนน 3.51 1) กจิกรรมจดัท ารายงานประจ าปี       25,000 มค.-มคีซ61 งานแผน

เรียนรู้ (Green faculty)พอใจด้านภูมทิัศน์ 2) กจิกรรมจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 5,500 ก.ค-สค.61 งานแผน
อาคาร สถานที่ 3) กจิกรรมจดัท าแผนจดัซ้ือจดัหาวสัดุถาวรและครุภัณฑ์ 10,000 ก.ค-สค.61 งานพัสดุ
4. ร้อยละความส าเร็จ ร้อยละ 85 4) กจิกรรมประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ         194,000 ตค.60-กค. 61 งานเลขาคณะฯ
ของการบริหารความเส่ียง 5) กจิกรรมประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน         150,000 ตค.60-กค. 61 งานประกนัคุณภาพ

6) กจิกรรมอบรมเทคนิคในการเขยีนผลการ 20,000 พย.60 งานประกนัคุณภาพ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
7) กจิกรรมประเมนิส านักงานคณบดี           50,000 มิย.-กค.61 หัวหน้าส านักงาน
8) กจิกรรมปรับแผนกลางปี       11,000 กพ.-ม.ีค.61 งานแผน
9) กจิกรรมทบทวนแผนกลยทุธ ์5 ปี (2560 -2564)และ 35,000 ก.ค-สค.61 งานแผน
จดัท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

4.โครงการบริหารจดัการคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตค.60-กค. 61 คณะศิลปศาสตร์ฯ
 - ค่าไฟฟ้า         600,000 
 - ค่าไปรษณีย์ 48,000

แผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ีประจ าปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วย
นับ

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ ์ที่ 4 สง่เสริมและพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่มีคุณภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมาย งบประมาณ



สอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยันครพนม คือ ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4  บริหารจดัการโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคลอ้งกับประเดน็ยทุธศาสตร์ที่  7  สร้าง/พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพและสิ่งแวดลอ้มที่เอ้ืออ านวยตอ่การปฏิบัตงิานและการจดัการเรียนการสอน

2561 แผ่นดนิ รายได้ สะสม อ่ืนๆ

แผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ีประจ าปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั หน่วย
นับ

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กลยทุธ ์ที่ 4 สง่เสริมและพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่มีคุณภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล

เป้าหมาย งบประมาณ

 - ค่าโทรศัพท์       72,000 

 - ค่าน้ าด่ืม           24,000 
 - ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 180,000    
 - ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 120,000    
 -  กจิกรรมสนับสนุนงานบริหารคณะ 371,322    346,213        
 - ค่าสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี 47,268      
 - ค่าซ่อมบ ารุงลิฟต์ 98,440      
 - ค่าล้างแอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ฯ 50,000      
 - ค่าวสัดุท าความสะอาด 50,000      
 - ค่าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ และค่าพรบ.ภาคบังคับ 90,000 -           
 - ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนราชการ 50,000      
 - ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ส่วนราชการ 50,000      
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 120,000        
 - กจิกรรมจดัหาค่าครุภัณฑ์ 38,000          

5.โครงการ Green Location FLAS.NPU 50,000 พย.-ธค.60 งานอาคารสถานที่
 3 เป้าประสงค์  4 ตวัชี้วดั 1,443,460 1,522,213



 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.
1.โครงการทบทวนแผนกลยทุธท์างการเงิน 5 ปี (2560 -2564) ก.ค-สค.61 งานการเงิน
และจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562

2.โครงการการจดัการความรู้ (KM)
1) กจิกรรมการจดัการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ตค.60-กค. 61 งานวชิาการ
2) กจิกรรมการจดัการความรู้ด้านการวจิยั ตค.60-กค. 61 งานวจิยั

3.โครงการพัฒนาองค์กรให้มีประสทิธภิาพ
1) กจิกรรมจดัท ารายงานประจ าปี มค.-มคี.61 งานแผน
2) กจิกรรมจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ก.ค-สค.61 งานแผน
3) กจิกรรมจดัท าแผนจดัซ้ือจดัหาวสัดุถาวรและครุภัณฑ์ ก.ค-สค.61 งานพัสดุ

4) กจิกรรมประชมุคณะกรรมการประจ าคณะฯ ตค.60-กค. 61 งานเลขาคณะฯ

5) กจิกรรมประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตค.60-กค. 61 งานประกนัคุณภาพ

6) กจิกรรมอบรมเทคนิคในการเขยีนผลการ พย.60 งานประกนัคุณภาพ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
7) กจิกรรมประเมนิส านักงานคณบดี มิย.-กค.61 หัวหน้าส านักงาน
8) กจิกรรมปรับแผนกลางปี กพ.-ม.ีค.61 งานแผน
9) กจิกรรมทบทวนแผนกลยทุธ ์5 ปี (2560 -2564)และ ก.ค-สค.61 งานแผน
จดัท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562

4.โครงการบริหารจดัการคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตค.60-กค. 61 คณะศิลปศาสตร์ฯ
 - ค่าไฟฟ้า
 - ค่าไปรษณีย์

 - ค่าโทรศัพท์
 - ค่าน้ าด่ืม

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 2561

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ี  ประจ าปีงบประมาณ  2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

กลยทุธ ์ที่ 4 สง่เสริมและพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่มีคุณภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ



 ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 2561

ปฏิทินการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานส านักงานคณบด ี  ประจ าปีงบประมาณ  2561
คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยันครพนม

กลยทุธ ์ที่ 4 สง่เสริมและพัฒนาระบบการบริหารจดัการที่มีคุณภาพภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ

 - ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร
 - ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง
 -  กจิกรรมสนับสนุนงานบริหารคณะ 
 - ค่าสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี
 - ค่าซ่อมบ ารุงลิฟต์
 - ค่าล้างแอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ฯ
 - ค่าวสัดุท าความสะอาด
 - ค่าเบี้ยประกนัภัยรถยนต์ และค่าพรบ.ภาคบังคับ
 - ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนราชการ
 - ค่าเปล่ียนยางรถยนต์ส่วนราชการ
 - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - กจิกรรมจดัหาค่าครุภัณฑ์ 

5.โครงการ Green Location FLAS.NPU พย.-ธค.60 งานอาคารสถานที่


