แผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี
ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559
วันพุธ ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ณห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1-Sep-60

คานา
สานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดทาแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสานักงานคณบดี ซึ่งได้นาแนวทางการจัดทาแผนทีส่ อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2561 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาประกอบในการจัดทาแผนการดาเนินงานของสานักงานคณบดี ซึ่งมีการวิเคราะห์ SWOT
ของสานักงานคณบดี สภาพการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกทีส่ ่งผลต่อการดาเนินงานของคณะและกาหนดโครงการ/กิจกรรม ของสานักงานคณบดีให้สอดคล้องกับคณะ
และมหาวิทยาลัย ซึ่งได้พิจารณา มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนงาน และปฏิทินการดาเนินงาน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการพัฒนาสานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรต์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้บรรลุตามเป้าประสงค์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1-Sep-60

สารบัญ
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ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทาแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี

ประวัตคิ ณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบัน
ราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่
14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
หลังจากการดาเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัย
นครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงกาหนดนโยบาย
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่
75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
นครพนมนับแต่นั้น

วิสัยทัศน์
สานักงานคณบดี เป็นศูนย์กลางสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป้าประสงค์
1. สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการจัดการศึกษาทีเ่ น้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
3. สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4. สนับสนุนกลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีม่ ีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ผลการวิเคราะห์ SWOT
สานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1. บุคลากรมีความรักความสามัคคีกัน

1. บุคลากรสายสนับสนุนมีกรอบตาแหน่งทางวิชาการยังไม่ชัดเจน

2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานอย่างต่อเนื่อง

2. สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของบุคลากรส่วนใหญ่ไม่ใช่ข้าราชการ มีข้อจากัด

3. สานักงานคณบดีมีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (O)
1. มีแหล่งอบรมให้ความรู้ทหี่ ลากหลาย ภายนอกองค์กร ด้านการพัฒนาตามสายงาน

อุปสรรค (T)
2. เครือข่ายความร่วมมือในการทาผลงานทางวิชาการยังมีน้อย

คล้องกับคณะ

แผนการจัดสรรงบประมาณตามแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ประมาณการรายรับ
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน
1.2 เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.3 การขอใช้เงินคงคลัง ประจาปี 2561

2,481,210 บาท
7,473,600 บาท
บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

9,954,810 บาท

2. ประมาณการรายจ่ายแยกตามพันธกิจ
แหล่งเงิน
พันธกิจ
กลยุทธ์ ที่ 1
กลยุทธ์ ที่ 2
กลยุทธ์ ที่ 3
กลยุทธ์ ที่ 4
รวม

จานวน
โครงการ
6 โครงการ
2 โครงการ
2โครงการ
5 โครงการ
15 โครงการ

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบตั ิราชการ
4
4
4
4
16

แผ่นดิน
(บาท)
510,000
452,750
75,000
1,443,460
2,481,210

เงินรายได้
(บาท)
5,172,663
350,000
428,725
1,522,213
7,473,600

สะสม
(บาท)
-

-

รวม
(บาท)
5,682,663
802,750
503,725
2,965,673
9,954,810

ร้อยละ
(%)
57.08
8.06
5.06
29.79
100.00

แผ่นดิน
เงินรายได้
การขอใช้เงินคงคลัง

2,481,210
7,473,600
-

กลยุทธ์ ที่ 1
กลยุทธ์ ที่ 2
กลยุทธ์ ที่ 3
กลยุทธ์ ที่ 4

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

เปรียบเทียบแหล่งงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได ้

การขอใช ้เงินคงคลัง

0%
25%

75%

การจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561
33.94%
6,000,000
5,000,000
4.62 %

4,000,000
3,000,000
5.16 %

2,000,000

4.47 %

1,000,000
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ ที่ 1
5,682,663

กลยุทธ์ ที่ 2
802,750

กลยุทธ์ ที่ 3
503,725

กลยุทธ์ ที่ 4
2,965,673

แผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม คือ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตบัณฑิตในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
และสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
หน่วย เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
นับ
2561
แผ่นดิน
รายได้
สะสม
1. มีหลักสูตรที่มี
1. จานวนหลักสูตรที่ หลักสูตร 5 1. โครงการจัดทาแผนบริหาร
150,000
คุณภาพและได้รับรอง ผ่านการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานและ
การศึกษา
ตอบสนอง
ความต้องการของ 2. จานวนหลักสูตรใหม่/ หลักสูตร 5 2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและ
ผู้เรียนงคมในอนุ
และสั
ปรับปรุงที่ผา่ นการ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ
าค
รับรองสกอ.
ลุภู่มน้ภิ าโขง
จาก
ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
2. มีระบบและกลไกที่ 3. ผลประเมินจากความ คะแนน >3.51
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ พึงพอใจของอาจารย์
เฉลี่ย
20,000
17) กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (QA) สาหรับนักศึกษา
ผู้เรียนมีความรู้และ ประจาหลักสูตร
21) กิจกรรมบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ความ
เชี
่ยวชาญในศาสตร์ 4.ผลประเมินความพึง คะแนน >3.51 - ค่าตอบแทนการสอน
1,400,000
สาขาวิชา
เฉลี่ย
- ค่าสอนวิชาศึกษาทั่วไป
1,337,557
พอใจขอผู้ใช้บัณฑิต
3. บัณฑิตเป็นผู้มี
80 - ค่าตอนแทนการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา
49,900
ทักษะยนรู้ในศตวรรษ
การเรี
- ค่าจ้างบุคลากรคณะศิลปศาตร์ (คงคลัง) 7 เดือน
ที่ 21
- ค่าจ้างบุคลากรคณะศิลปศาตร์ (บก.ศ.) 5 เดือน
2,175,206
3.โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
10,000
4.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
135,000
1) กิจกรรมพิธซี ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
50,000
2) กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
160,000
70,000
3) กิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
40,000
4)กิจกรรมสโมสรนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
5.โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์
30,000
50,000
5,000
6.โครงการให้ข้อมูลและความรู้
เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ศษิ ย์เก่า
รวม
510,000 5,172,663

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อื่น ๆ
ตค. - มี.ค.61

คณะศิลปศาสตร์ฯ

มค.-มีค. 60 งานพัฒนานักศึกษา
ตค60.- ก.ย.
61
งานทะเบียนฯ
งานทะเบียนฯ
งานทะเบียนฯ
งานบุคลากร
งานวิชาการ
Dec-60 งานทะเบียนและประมวลผล
มค.-มีค. 60 งานทะเบียนและประมวลผล
ตค60.- กค. 61
งานพัฒนานักศึกษา
ตค60.- กค. 61
งานพัฒนานักศึกษา
มค.-มีค. 61
งานประชาสัมพันธ์
ธค.60
งานพัฒนานักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
งบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย.

1. โครงการจัดทาแผนบริหาร
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
2.โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ
ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ
1) กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (QA) สาหรับนักศึกษา
2) กิจกรรมบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
- ค่าตอบแทนการสอน
- ค่าสอนวิชาศึกษาทั่วไป
- ค่าตอนแทนการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา
- ค่าจ้างบุคลากรคณะศิลปศาตร์ (คงคลัง) 7 เดือน
- ค่าจ้างบุคลากรคณะศิลปศาตร์ (บก.ศ.) 5 เดือน
3.โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
1) กิจกรรมพิธซี ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
2) กิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3)กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4)กิจกรรมสโมสรนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
5.โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์
6.โครงการให้ข้อมูลและความรู้
เพื่อพัฒนาอาชีพแก่ศษิ ย์เก่า

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
ตค. - มี.ค.61

มค.-มีค. 61
ตค60.- ก.ย. 61

คณะศิลปศาสตร์ฯ

งานพัฒนานักศึกษา
งานทะเบียนฯ
งานทะเบียนฯ
งานทะเบียนฯ

มค.-กค. 61

งานบุคลากร
งานวิชาการ

Dec-60 งานทะเบียนและประมวลผล
ตค60.- กค. 61 งานพัฒนานักศึกษา
มค.-มีค. 60 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ตค60.- กค. 61 งานพัฒนานักศึกษา
มค.-มีค. 61
งานประชาสัมพันธ์
ธค.60
งานพัฒนานักศึกษา

แผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับ (สายบริหาร, สายวิชาการ, สายสนับสนุนวิชาการ)
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1.บุคลากรมีความ
ก้าวหน้าในสายงาน

1. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาใน
สมรรถนะทางวิชาชีพ
2. บุคลากรมีความรัก 2. จานวนของอาจารย์ที่
ความผูกผันในองค์กร ที่มคี ุณสมบัตติ ามเกณฑ์
การขอกาหนดตาแหน่ง
3.คณะเป็นองค์กรแห่ง ทางวิชาการที่ได้รับ
การเรียนรู้
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
3. จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการ
แต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
ที่สงู ขึ้น
4. จานวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่องใน
การปฏิบัตงิ าน

ร้อยละ

จานวน

จานวน

จานวน

2561
80 1. โครงการพัฒนาบุคลากร
1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1
3) กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
4) กิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
5) กิจกรรมกีฬาบุคลากร
6) กิจกรรมกีฬาคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

1

2. โครงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร
1) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร
2 ) กิจกรรมให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน

แผ่นดิน

รายได้

อื่น ๆ
งานบุคลากร

100,000 200,000
100,000 100,000
10,000
50,000
100,000
30,000

มค.-กค. 61
ตค.60-กค. 61
ธค.60
ตค.60-กค. 61
มค.-กค. 61
มค.-กค. 61

งานบุคลากร
80,000
32,750

มค.-กค. 61
ธค.61

5

รวม

สะสม

ผู้รับผิดชอบ

452,750

350,000

โครงการ/กิจกรรม

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย.

1. โครงการพัฒนาบุคลากร
1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
3) กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
4) กิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
5) กิจกรรมกีฬาบุคลากร
6) กิจกรรมกีฬาคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. โครงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
ของบุคลากร
1) กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร
2 ) กิจกรรมให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
งานบุคลากร
มค.-กค. 61
ตค.60-กค. 61
ธค.60
ตค.60-กค. 61
มค.-กค. 61
มค.-กค. 61
งานบุคลากร
มค.-กค. 61
ธค.61

แผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั และด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ขอบมหาวิทยาลัยนครพนม คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจยั และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมและประเทศไทย 4.0
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางให้เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2561
1. มีงานวิจยั ที่สร้างองค์

1.บุคลากรได้รับ

ความรู้เพื่อตอบสนอง

สนับสนุนทุนวิจยั ภายใน

สังคม

และภายนอก

2. มีการบริการวิชาการที่ 2. จานวนบทความ

แผ่นดิน

จานวนเงิน 25,000บ./คน 1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจยั
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั

เรื่อง

งบประมาณ

20,000

3) กิจกรรมสนับสนุนการผลิตตารา

140,000

ตค.60-กค. 61 งานวิจยั

10

วิจยั ที่ได้รับการตีพิมพ์

ในอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง

ในวารสารระดับชาติ

2. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

และนานาชาติ

1) กิจกรรมวันสาคัญ

ตค.60-กค. 61 งานทานุบารุงฯ

- วันแม่แห่งชาติ , วันพ่อแห่งชาติ

ความร่วมมือในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

บารุงศิลปวัฒนธรรม
สังคมอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง 4. ร้อยละของอาจารย์
นักวิจยั และเจ้าหน้าที่

2

- วันไหว้ครู , วันลอยกระทง

10,000
11,000

- วันเข้าพรรษา ,ออกพรรษา

และภูมปิ ัญญาท้องถิ่นใน

50

30,000
10,000

- ประเพณีวนั สงกรานต์ (บุคลากร)
ร้อยละ

ตค.60-กค. 61 งานวิจยั
ตค.60-กค. 61 งานวิจยั

ให้กบั ชุมชนและสังคม

จานวน
เครือข่าย

อื่น ๆ

178,725

วิชาการหรือบทความ

3.จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการ
วิชาการ
และทานุ

สะสม

- ประเพณีวนั สงกรานต์ (นักศึกษา)
2) กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม
3) กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สังคีตริมโขง

12,500
5,000

5,000

5,000

5,000

ตค.60-กค. 61

21,500

50,000

ตค.60-กค. 61

75,000

428,725

ที่ได้รบการพัฒนาด้าน
การวิจยั
3 เป้าประสงค์

4 ตัวชี้วดั

ผู้รับผิดชอบ

2) กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจยั

เสริมสร้างความเข้มแข็ง

3. มีการสร้างเครือข่าย

รายได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวม

-

-

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั และด้านการบริการวิชาการแก่สงั คมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ 2561
ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.

1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจยั
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจยั

ตค.60-กค. 61

งานวิจยั

2) กิจกรรมสนับสนุนทุนวิจยั

ตค.60-กค. 61

งานวิจยั

3) กิจกรรมสนับสนุนการผลิตตารา

ตค.60-กค. 61

งานวิจยั

ตค.60-กค. 61

งานทานุบารุงฯ

2. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) กิจกรรมวันสาคัญ
- วันแม่แห่งชาติ , วันพ่อแห่งชาติ
- วันไหว้ครู , วันลอยกระทง
- วันเข้าพรรษา ,ออกพรรษา
- ประเพณีวนั สงกรานต์ (บุคลากร)
- ประเพณีวนั สงกรานต์ (นักศึกษา)
2) กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม

ตค.60-กค. 61

3) กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สังคีตริมโขง

ตค.60-กค. 61

แผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้าง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัตงิ านและการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
หน่วย เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
นับ
1. มีระบบการบริหาร 1. ผลประเมินการ
จัดการที่มคี ุณภาพ ประกันคุณภาพการ
ศึกษา เรื่องการบริหาร
2. คณะเป็นองค์กรที่ องค์กรตามหลักธรรม
มีการบริหารจัดการ ภิบาล
โดยใช้หลักธรรมา
ภิบาล
2. ผลการประเมิน
สานักงานคณบดี
3.สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ส่งเสริมบรรยากาศการ 3.ผลประเมินความพึง
เรียนรู้ (Green faculty)พอใจด้านภูมทิ ัศน์
อาคาร สถานที่
4. ร้อยละความสาเร็จ
ของการบริหารความเสี่ยง

คะแนน
เฉลี่ย

2561
5

คะแนน

3.51

คะแนน

3.51

ร้อยละ

85

1.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2560 -2564)
และจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2562

2.โครงการการจัดการความรู้ (KM)
1) กิจกรรมการจัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต
2) กิจกรรมการจัดการความรู้ดา้ นการวิจยั
3) กิจกรรมการจัดการความรู้สานักงานคณบดี
3.โครงการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
1) กิจกรรมจัดทารายงานประจาปี
2) กิจกรรมจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3) กิจกรรมจัดทาแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุถาวรและครุภัณฑ์
4) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
5) กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6) กิจกรรมอบรมเทคนิคในการเขียนผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
7) กิจกรรมประเมินสานักงานคณบดี
8) กิจกรรมปรับแผนกลางปี
9) กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560 -2564)และ
จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
4.โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าไปรษณีย์

แผ่นดิน
35,000

งบประมาณ
รายได้

สะสม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ
ก.ค-สค.61

งานการเงิน

8,310
8,310
8,310

ตค.60-กค. 61 งานวิชาการ
ตค.60-กค. 61 งานวิจยั
ตค.60-กค. 61 งานประกันคุณภาพ

25,000
5,500
10,000

มค.-มีคซ61
ก.ค-สค.61
ก.ค-สค.61
ตค.60-กค. 61
ตค.60-กค. 61
พย.60

งานแผน
งานแผน
งานพัสดุ
งานเลขาคณะฯ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

มิย.-กค.61
กพ.-มี.ค.61
ก.ค-สค.61

หัวหน้าสานักงาน
งานแผน
งานแผน

194,000
150,000
20,000
50,000
11,000
35,000

ตค.60-กค. 61 คณะศิลปศาสตร์ฯ
600,000
48,000

แผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้าง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัตงิ านและการจัดการเรียนการสอน
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั
หน่วย เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
นับ
2561
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าดื่ม
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารคณะ
- ค่าสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ค่าซ่อมบารุงลิฟต์
- ค่าล้างแอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ฯ
- ค่าวัสดุทาความสะอาด
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และค่าพรบ.ภาคบังคับ
- ค่าซ่อมบารุงรถยนต์สว่ นราชการ
- ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์สว่ นราชการ
- ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
- กิจกรรมจัดหาค่าครุภัณฑ์
5.โครงการ Green Location FLAS.NPU
3 เป้าประสงค์

4 ตัวชี้วดั

แผ่นดิน
72,000

งบประมาณ
รายได้

สะสม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

อื่นๆ

24,000
180,000
120,000
371,322
47,268
98,440
50,000
50,000
90,000
50,000
50,000

346,213

-

120,000
38,000
50,000
1,443,460

พย.-ธค.60
1,522,213

งานอาคารสถานที่

โครงการ/กิจกรรม

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
งบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย.

1.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (2560 -2564)
และจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ 2562

2.โครงการการจัดการความรู้ (KM)
1) กิจกรรมการจัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต
2) กิจกรรมการจัดการความรู้ดา้ นการวิจยั
3.โครงการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
1) กิจกรรมจัดทารายงานประจาปี
2) กิจกรรมจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3) กิจกรรมจัดทาแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุถาวรและครุภัณฑ์
4) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
5) กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
6) กิจกรรมอบรมเทคนิคในการเขียนผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
7) กิจกรรมประเมินสานักงานคณบดี
8) กิจกรรมปรับแผนกลางปี
9) กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2560 -2564)และ
จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
4.โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าน้าดื่ม

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
ก.ค-สค.61

ตค.60-กค. 61
ตค.60-กค. 61

งานการเงิน

งานวิชาการ
งานวิจยั

มค.-มีค.61
ก.ค-สค.61
ก.ค-สค.61
ตค.60-กค. 61
ตค.60-กค. 61
พย.60

งานแผน
งานแผน
งานพัสดุ
งานเลขาคณะฯ
งานประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพ

มิย.-กค.61
กพ.-มี.ค.61
ก.ค-สค.61

หัวหน้าสานักงาน
งานแผน
งานแผน

ตค.60-กค. 61

คณะศิลปศาสตร์ฯ

โครงการ/กิจกรรม

ปฏิทินการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานสานักงานคณบดี ประจาปีงบประมาณ 2561
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
งบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย.

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- กิจกรรมสนับสนุนงานบริหารคณะ
- ค่าสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
- ค่าซ่อมบารุงลิฟต์
- ค่าล้างแอร์ภายในคณะศิลปศาสตร์ฯ
- ค่าวัสดุทาความสะอาด
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และค่าพรบ.ภาคบังคับ
- ค่าซ่อมบารุงรถยนต์สว่ นราชการ
- ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์สว่ นราชการ
- ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านนอกเวลาราชการ
- กิจกรรมจัดหาค่าครุภัณฑ์
5.โครงการ Green Location FLAS.NPU

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.

พย.-ธค.60

งานอาคารสถานที่

