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 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการให้มีคุณภาพ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ  2556 - 2559 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใต้พันธกิจ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศท่ีมุ้งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  โดยส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมี ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ    วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด    กลยุทธ์  แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์  ซึ่งคณะฯ ได้น าผลการประเมินจาก  สกอ. และจากคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ  มาจัดท าแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ที่จัดท าขึ้นจะเป็นประโยชน์ใน
การใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 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 
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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
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/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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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
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ภา
พ 

พฒั
นา
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ค์ก
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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



หน่วยนับ 56 57 58 59

พันธกิจที ่1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

1. หลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงและพัฒนา จ านวนหลักสูตร 1 1 2 2  ฝ่ายวชิาการ

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมทีเ่สริมสร้างมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ จ านวนโครงการ 3 4 5 6  ฝ่ายวชิาการ

 / กิจกรรม

3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 70 75 80 85  ฝ่ายทะเบียนฯ

5.  มีโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธแ์ละแนะแนวเชิงรุก ร้อยละ 1 2 3 4  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. จ านวนช่องทางการรับเข้านักศึกษาทีเ่พิม่ขึ้น จ านวน 1 2 2 2 ฝ่ายทะเบียนฯ

ช่องทาง

7. จ านวนโครงการทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โครงการ 2 3 3 4  ฝ่ายวชิาการ

8. การสนับสนุนการวจิัยในชั้นเรียน มี =      ฝ่ายวจิัย

9. ร้อยละของรายวชิาทีใ่ช้ระบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน ร้อยละ 10 15 20 25  ฝ่ายวชิาการ

10. มีระบบสารสนเทศเพือ่รายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุง มี =      ฝ่ายบริหาร

11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวทิยาลัยนครพนม โครงการ 1 1 1 1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์ มี =      ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13. การจัดต้ังคณะใหม่ มี =      คณะศิลปศาสตร์ฯ

ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

14. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา มี =       ฝ่ายวชิาการ

15. มีกิจกรรมทีป่รับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานสภาพแวดล้อม มี =      ฝ่ายอาคารสถานที่

พันธกิจที ่2 การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

16. มีการจัดสรรทุนวจิัย จ านวนทุน 10 11 12 13 ฝ่ายวจิัย

17. ทุนการผลิตต าราและผลงานวชิาการ จ านวนทุน 4         5         6         6         ฝ่ายวจิัย

18. การพัฒนาฐานข้อมูลงานวจิัย มี =      ฝ่ายวจิัย

29. จ านวนทุนการวจิัยในชั้นเรียน จ านวน 2 3 4 5 ฝ่ายวจิัย

20. จ านวนคร้ังในการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย จ านวนคร้ัง 1 2 2 2 ฝ่ายวจิัย

21. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัย มี =      ฝ่ายวจิัย

22. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวชิาการและการน าเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.51 3.61 3.71 3.71 ฝ่ายวจิัย

23. จ านวนงานวจิัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ เร่ือง 10 11 12 13 ฝ่ายวจิัย

พันธกิจที ่3  บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

24. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน ร้อยละ 75 80 80 85 ฝ่ายบริการวชิาการ

25. มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวชิาการ เครือข่าย 1 1 2 2 ฝ่ายบริการวชิาการ

26. จ านวนโครงการการบริการวชิาการตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ โครงการ/คณะ 1 1 1 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

27. จ านวนโครงการการบริการวชิาการเพือ่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ โครงการ/คณะ 1 1 1 1 ฝ่ายบริการวชิาการ



หน่วยนับ 56 57 58 59

ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

28. จ านวนโครงการบริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายบริการวชิาการ

29. จ านวนโครงการการบริการวชิาการในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โครงการ 1 1 1 1 ฝ่ายบริการวชิาการ

30. มีการสนับสนุนการให้บริการวชิาการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส โครงการ 1 1 2 2 ฝ่ายบริการวชิาการ

พันธกิจที ่4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

31. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  โครงการ 1 2 3 4 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

32. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และสืบทอด วฒันธรรมไทย ร้อยละ 60 65 70 75 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

33. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปล่ียนเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย มี =      ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

34. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้เข้าใจในวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

35. จ านวนโครงการทีม่ีการบูรณาการกิจกรรมศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โครงการ 1 1 2 2 ฝ่ายท านุบ ารุงฯ

พันธกิจที ่5  การบริหารจัดการทีด่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล

36. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายแผน

37. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายแผน

38. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศีกษา คะแนนเฉล่ีย 3.51 3.81 4.01 4.21 ฝ่ายประกัน

49. จ านวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ เครือข่าย/คณะ 1 1 1 1 ฝ่ายประกัน

40. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายบริหาร

41. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 70 75 80 85 ฝ่ายบริหาร
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ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

42. ความส าเร็จของค่าเป้าหมายการบริหารความเส่ียงตามตัวชี้วดั สกอ. คะแนน 5 5 5 5 ฝ่ายความเส่ียง

43. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะฯ คร้ัง 2 2 2 2 ฝ่ายแผน

44. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 80 85 90 92 ฝ่ายการเงิน

45. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 70 71 72 73 ฝ่ายแผน



หน่วยนับ

56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม 1. แผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1.หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง  จ านวน 1 1 2 2 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและวพิากษ์ 0.7 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 คณะศิลปศาสตร์ฯ

 มีมาตรฐานทางวชิาการและวชิาชีพ และพัฒนา หลักสูตร หลักสูตร

ตรงตามความต้องการของชุมชนสังคม (1.1.1.1)

และศักยภาพในการแข่งขันในระดับ 2.โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์ฯ

อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ในระดับปริญญาตรี

1) สาขาวชิานิติศาสตร์ (นบ. 5  ป)ี 0.05 0.05   

2) สาขาวชิาภาษาไทย (คบ.  5 ป)ี 0.05 0.05

3) สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (คบ. 5ป)ี 0.05 0.05

4) สาขาวชิานาฏศิลป์ ( ศศ.บ. 4 ป)ี 0.05 0.05

5) สาขาวชิาอาเซียนศึกษา (ศศ.บ. 4  ป)ี 0.05 0.05

6) สาขาวชิาภาษาจนี  (ศศ.บ. 4 ป)ี 0.05 0.05

7) สาขาวชิาภาษาเวยีดนาม (ศศ.บ. 4 ป)ี 0.05 0.05

(1.1.1.2)

3.โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม

ในระดับปริญญาเอก

1) สาขาวชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 0.05 0.05 คณะศิลปศาสตร์ฯ

องค์การ

(1.1.1.3)

2. แผนเสริมสร้างมาตรฐานวชิาการและวชิาชีพ 2. การจดัโครงการ/กิจกรรมที่ จ านวน 3 4 5 6  4. โครงการส่งเสริมความเป็นครู 2.4 0.6 0.6 0.6 0.6 คณะศิลปศาสตร์ฯ

สร้างเครือข่ายทางวชิาการกับท้องถิ่น อนุภูมิภาค เสริมสร้างมาตรฐานวชิาการ โครงการ/ ( 1.1.2.1)

ลุ่มน  าโขงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และวชิาชีพ กิจกรรม 5.โครงการจดัตั งศูนย์ฝึกประสบการณ์และ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

พัฒนาวชิาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ฯ

3. แผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรม 3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 70 75 80 85 6. โครงการพัฒนานักศึกษา 2.00   0.10    0.525 0.525 0.525 0.525 งานพัฒนานักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
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นักศึกษา ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ของแผนส่งเสริมกิจกรรมการ (1.1.3.1)

พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้าน 7.โครงการนิเทศนักศึกษา 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1

คุณธรรม จริยธรรม (1.1.3.1)

8. โครงการค่ายคุณธรรม 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1

(1.1.3.2)

4. แผนพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายกับภาค  4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 70 75 80 85 8. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 0.16 0.16 0.08 0.08 0.08 0.08 คณะศิลปศาสตร์ฯ

ธรุกิจผู้ใช้บัณฑิต

(1.1.4.1)

5. แผนพัฒนาระบบการติดตามผลการใช้บัณฑิต 9. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01  งานทะเบียนและ

บัณฑิต ประมาลผล

(1.1.5.1)

2.เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวทิยาลัย 1. แผนการประชาสัมพันธแ์ละการแนะแนวเชิงรุก 5. มีโครงการ/กิจกรรมการ  จ านวน 1 2 3 4 10. โครงการแนะแนวการศึกษา 0.60   0.15 0.15 0.15 0.15 คณะศิลปศาสตร์ฯ

และกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน ประชาสัมพันธแ์ละการแนะ กิจกรรม (1.2.1.1)

แนวเชิงรุก 11. กิจกรรมการประชาสัมพันธค์ณะฯ 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.2.1.2)

12. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

(1.2.1.3)

2. แผนพัฒนาระบบการรับเข้าให้หลากหลาย  6.จ านวนช่องทางการรับเข้า จ านวน 1 2 2 2 13. กิจกรรมการรับนักศึกษาจากแหล่ง 0.16 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 คณะศิลปศาสตร์ฯ

นักศึกษาที่เพิ่มขึ น ช่องทาง เป้าหมายที่หลากหลาย

ที่เพิ่มขึ น (1.2.2.1)

 3. พัฒนาคณาจารย์และระบบการ 1. แผนส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการ 7. จ านวนโครงการที่เน้นผู้เรียน โครงการ 2 3 3 4 14. โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา 2.00   0.80    0.70   0.70   0.70   0.70   คณะศิลปศาสตร์ฯ

เรียนการสอน สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นส าคัญ  ภายในประเทศ/ นอกประเทศ
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( 1.3.1.1)

14. โครงการปรับการเรียนเปล่ียนการสอน 0.12   0.12    0.06   0.06   0.06   0.06    สาขาวชิา

โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาและ

ทักษะการคิด

( 1.3.1.2)

15. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ 0.12   0.12    0.06   0.06   0.06   0.06   สาขาวชิา

 mix face-to-face and online learning

( 1.3.1.3)

2. แผนส่งเสริมสนับสนุนการวจิยัชั นเรียน  8. การสนับสนุนการวจิยัชั นเรียน  มี =      16. โครงการวจิยัในชั นเรียน 3.70   0.80   0.90   1.00   1.00   ฝ่ายวจิยัฯ

(1.3.2.1)

3. แผนส่งเสริมศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญคณาจารย์ 9. ร้อยละของรายวชิาที่ใช้ระบบ ร้อยละ 10 15 20 25 24.โครงการจดัท าบทเรียนออนไลน์ 0.24 0.06 0.1 0.1 0.1 สาขาวชิา

E - learning ร่วมในการเรียน (e-learning)

การสอน (1.3.3.1)

4. แผนปฏิรูปการก ากับดูแลให้คณะกรรมการ คณะ/10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน  มี =      25. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบ 0.4 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15

วทิยาลัยรายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะและ ความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควร  ICT

ข้อควรปรับปรุงที่ได้จากการประเมินในส่วนที่เกี่ยว ปรับปรุง (1.3.4.1)

กับการผลิต บัณฑิตจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวางแผน

4.เสริมสร้างเอกลักษณ์  อัตลักษณ์ 1. แผนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตาม 11. การเสริมสร้างศักยภาพ โครงการ 1 1 1 1 26.โครงการเสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาค 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน เอกลักษณ์มหาวทิยาลัยนครพนม นักศึกษาตามเอกลักษณ์ ลุ่มน  าโขง

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มหาวทิยาลัยนครนพม (1.4.1.1)
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2. แผนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ 12. การเสริมสร้างศักยภาพ  มี =      27. โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวชิาชีพ 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 สาขาวชิา

มหาวทิยาลัยนครพนม ตามอัตลักษณ์ (1.4.2.1)

28. โครงการส่งเสริมความสามารถในการส่ือสาร 0.6 0.15 0.15 0.15 0.15 ฝ่ายวชิาการ

ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

( 1.4.2.2)

29. โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วฒันธรรมของท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

(1.4.2.3)

30. โครงการนิทรรศการวฒันธรรมนานาชาติ 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 สาขาวชิา

(1.4.2.4)

32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา 0.20   0.20    0.10   0.10   0.10   0.10   สาขาวชิา

อาเซียน และ ICT

(1.4.2.5)

3. แผนการเปล่ียนนักศึกษากับต่างประเทศ 13..มีการแลกเปล่ียนนักศึกษา  มี =    33. กิจกรรมแลกเปล่ียนนักศึกษากับต่างประเทศ 1.20   0.30   0.30   คณะศิลปศาสตร์ฯ

กับต่างประเทศ

5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 1. แผนจดัตั งคณะใหม่ 14. การจดัตั งคณะใหม่  มี =      34.โครงการจดัตั งคณะวทิยาศาสตร์ 8.00    2.00   2.00   2.00   2.00   คณะศิลปศาสตร์ฯ

และระบบการเรียนการสอน (1.5.1.1)

35. โครงการปรับเปล่ียนชื่อคณะศิลปศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ เป็นชื่อ คณะครุศาสตร์และ

ศิลปศาสตร์

(1.5.1.2)

2. แผนพัฒนาน า ICT มาใช้ในการเรียนการสอน  15..มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี =      36.โครงการประกวดการผลิตส่ือ วดิีทัศน์ 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 สาขาวชิา
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เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ภาษาสู่อาเซ่ียน

(1.5.2.1)

37.โครงการจดัท าบทเรียนออนไลน์ (e-learning) 0.24 0.24 0.08 0.08 0.08 0.08 สาขาวชิา

(1.5.2.3)

3. แผนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานสภาพแวดล้อม 16..มีกิจกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนา  มี =      38.โครงการปรับปรุงทาสีอาคารจตุรวทิยและ 2.00   2.00   คณะศิลปศาสตร์ฯ

โครงสร้างพื นฐานสภาพแวดล้อม อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ  คณะศิลป

ศาสตร์และวทิยาศาสตร์

(1.5.3.1)

39.โครงการจดัตั งโรงเรียนสาธติปฐมวยั 5.00   25.00   5.00   25.00  25.00  25.00  คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.5.3.2)

10.โครงการจดัตั งโรงเรียนสาธติประถมศึกษา 100.00 50.00  50.00  คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.5.3.3)

41.โครงการจดัตั งโรงเรียนสาธมิัธยมศึกษา 100.00 50.00  50.00  คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.5.3.4)

42.กิจกรรมการจดัซื อวสัดุครุภัณฑ์เพื่อเป็นส่ือ 1.40   1.40    0.70   0.70   0.70   0.70    สาขาวชิา

และอุปกรณ์การศึกษา

(1.5.3.5)

4.3โครงการพัฒนาศูนย์นวตักรรมการเรียนรู้ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1  ฝ่ายวจิยัฯ

(1.5.3.6)
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1.พัฒนาระบบกลไกการพัฒนา
งานวจิยัและนวตักรรมที่มีคุณภาพ

 1.จดัหาทุนสนับสนุนการวจิยั 17. มีการจดัสรรทุนวจิยั  จ านวนทุน 10 11 12 13 1.โครงการสนับสนุนทุนวจิยั 3.2 0.5 0.8 0.8 0.8 ฝ่ายวจิยัฯ

และนวตักรรมที่มีคุณภาพ (2.1.2.1)

2.สนับสนุนการผลิตต าราและเอกสาร18. ทุนการผลิตต าราและ จ านวน 4 5 6 6 2. โครงการสนับสนุนการ ฝ่ายวจิยัฯ
งานวจิยั ผลงานวชิาการ ทุน ผลิตต าราและเอกสาร 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

งานวจิยั
(2.4.1.1)

3.การพัฒนาข้อมูลงานวจิยั 19. การพัฒนาฐานข้อมูล   มี=     3.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงาน 0.14 0.03 0.03 0.04 0.04 ฝ่ายวจิยัฯ
งานวจิยั วจิยั

(2.4.4.1)
4. การสร้างระบบการบริหารงานวจิยัและ 0.18 0.04 0.05 0.05 ฝ่ายวจิยัฯ
แหล่งข้อมูลทุนอุดหนุนการวจิยั

(2.1.4.1)

4.การส่งเสริมการท าวจิยัในชั้นเรียน 20.จ านวนทุนการวจิยั  จ านวนทุน 2 3 4 5 5. การสนับสนุนการท าวจิยัใน 1.20   0.30   0.30   0.30   0.30   ฝ่ายวจิยัฯ

ในชั้นเรียน ชั้นเรียน
(2.1.5.1)

2.  สร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน 1.พัฒนาศักยภาพนักวจิยั  21.จ านวนคร้ังในการ  จ านวนคร้ัง 1 2 2 2 6.โครงการพัฒนาศักยภาพ 0.18 0.04 0.04 0.05 0.05 ฝ่ายวจิยัฯ
การวจิยัแก่อาจารย์และนักวจิยั พัฒนาศักยภาพนักวจิยั นักวจิยั

(2.2.1.1)
7. โครงการพัฒนานักวจิยัทั้งวธิวีจิยั 0.20   0.05 0.05 0.05
และการเขียนบทความเผยแพร่

(2.2.1.1)

3. พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ์  1.การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ 22. การตีพิมพ์เผยแพร่   มี=     8.โครงการประชุมวชิาการและ 1.55 0.35 0.35 0.4 0.45 ฝ่ายวจิยัฯ
เผยแพร่และการจดัการความรู้งานวจิยั และการจดัการความรู้งานวจิยั งานวจิยั การน าเสนองผลงานวจิยัระดับชาติ

(2.4.1.1)
23.ความพึงพอใจของ คะแนนเฉล่ีย 3.51 3.61 3.71 3.71 9.โครงการจดัการความรู้ 0.14 0.03 0.03 0.04 0.04 ฝ่ายวจิยัฯ
โครงการประชุมวชิาการ การวจิยั
และน าเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ (2.4.2.1)
24.จ านวนงานวจิยัที่ตีพิมพ์  เร่ือง 10 11 12 13 10. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน 0.20   0.20   0.10   0.10   0.10   ฝ่ายวจิยัฯ

แผนกลยทุธ ์ 4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2560
คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์   มหาวทิยาลยันครพนม

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่2 :  การวจิยัในชัน้เรยีนและการวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

โครงการหลัก



56 57 58 59 รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

แผนกลยทุธ ์ 4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2560
คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์   มหาวทิยาลยันครพนม

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่2 :  การวจิยัในชัน้เรยีนและการวจิยัเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

กลยุทธ ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

โครงการหลัก

เผยแพร่ระดับชาติ วจิยัในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
น าเสนอในที่ประชุมวชิาการ
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ

(2.4.1.1)



หน่วยนับ
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1. พัฒนาระบบการบริหารจดัการงาน 1.พัฒนาระบบและกลไกการบริการวชิาการที่ตอบสนอง 25.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ร้อยละ 70 75 80 85 1. โครงการบริหารจดัการงานบริการวชิาการ 0.16 0.04 0.04 0.04 0.04  งานบริการ
บริการวชิาการ ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมหน่วยงาน (3.1.1.1) วชิาการ

 ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ดังนี้ คณะศิลป
ศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์

3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้  แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของการบริการวชิาการ 26.มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวชิาการ จา้นวน 1 1 2 2 โครงการบริการวชิาการที่บูรณาการกับ 0.92 0.23 0.23 0.23 0.23

บริการวชิาการและวชิาชีพในระดับ เช่น ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เครือข่าย คลังความรู้ ช่องทาง การวจิยั
องค์กร ชุมชน สังคม  ประเทศและ ในการให้บริการวชิาการอย่างมีคุณภาพ  (3.3.3.1)
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 3.โครงการเชื่อมโยงกิจกรรมบริการวชิาการ 0.30 0.10 0.10 0.10 

เข้ากับการ เรียนการสอน การวจิยั 
และกิจกรรมนักศึกษา

 (3.3.3.1)
7 โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียน 0.6 0.2 0.2 0.2

 (3.3.3.1)
4. บริการวชิาการและบูรณาการกับการ 1. การบริการวชิาการ 27. จา้นวนโครงการการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 1.โครงการบริการวชิาการตามแนวพระราชด้าริ 0.09 0.03 0.03 0.03

เรียนการสอนหรือการวจิยั เสริมสร้าง ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม พระเทพรัตราชสุดาฯ (3.4.1.1)

2. การบริการวชิาการเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 28. จา้นวนโครงการการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 1 1.โครงการบริการวชิาการเพื่อขับเคล่ือน 0.12 0.03 0.03 0.03 0.03

ตามรอยพระยุคลบาทฯ เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ
พระยุคลบาทฯ (3.4.2.1)

3. การบริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 29. จา้นวนโครงการการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 1 1.โครงการบริการวชิาการและถ่ายทอด 0.8 0.16 0.20 0.20 0.20 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เทคโนโลยีสู่ชุมชน
(3.4.3.1)

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยันครพนม

พันธกิจที ่3 : บรกิารวชิาการแก่สงัคม และบรกิารวชิาการแก่อนุภมูภิาคลุม่น  าโขง

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก
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งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยันครพนม

พันธกิจที ่3 : บรกิารวชิาการแก่สงัคม และบรกิารวชิาการแก่อนุภมูภิาคลุม่น  าโขง

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก

4. การบริการวชิาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จา้นวนโครงการการบริการวชิาการ 1 1 1 1.โครงการการบริการวชิาการการพัฒนา 0.12 0.04 0.04 0.04

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
(3.4.4.1)

5. การบริการวชิาการในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 30.จา้นวนโครงการการบริการวชิาการ 1 1 1 1 1.โครงการการบริการวชิาการในระดับ 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1

ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
(3.4.5.1)

6. บริการวชิาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและชี้น้า  จา้นวนโครงการที่เสริมสร้าง โครงการ 1 1 1 1.โครงการบริการวชิาการที่เสริมสร้างความ 0.17 0.04 0.04 0.04

สังคม ความเข้มแข็งและชี้น้าสังคม เข้มแข็งและชี้น้าสังคม
(3.4.6.1)

7. ส่งเสริมการบริการวชิาการที่เสริมสร้างเอกลักษณ์ 31. มีการสนับสนุนการให้บริการวชิาการ 1 1 2 2  1. โครงการพฒันาต่อยอดภมูิปัญญา  0.16 0.4 0.4 0.4 0.4

ของสถาบัน แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง (เด็กด้อยโอกาส)

(3.4.7.1)
8. แผนงานบริการวชิาการที่สร้างรายได้ จา้นวนโครงการบริการวชิาการ โครงการ 1 1 1 โครงการบริการวชิาการที่สร้างรายได้  0.15 0.5 0.5 0.5

ที่สร้างรายได้ (3.4.8.1)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้น 0.9 0.3 0.3 0.3

พื้นฐานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

(3.4.8.1)



หน่วยนับ
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 1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร 1. ส่งเสริมฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเพื่อ 32. จ านวนโครงการท านุบ ารุ โครงการ 2 3 4 5 โครงการจดัต้ังเครือข่ายศิลปวฒันธรรม 0.32 0.08 0.08 0.08 0.08 ฝ่ายท านุ

จดัการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม รองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ศิลปวฒันธรรม ปราญชน์ชาวบ้านในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจงัหวดั บ ารุงศิลป

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง นครพนม วฒันธรรม

    (4.2.1.1)

โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง่ 0.24 0.06 0.06 0.06 0.06

    (4.2.1.1)

2.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญา โครงการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนับสนุน 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05

และองค์ความรู้ การพัฒนาและประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ประเทศชาติ

 (4.2.2.1)

2. อนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่  และส่งเสริม 1. ส่งเสริมการจดักิจกรรมอนุรักษ์ 33.ร้อยละของการบรรลุ  ร้อยละ 60 65 70 75 โครงการเปิดโลกวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง 0.12 0.03 0.03 0.03 0.03

การด าเนินงานด้าน ศาสนา และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม เป้าหมายการจดักิจกรรมอนุรักษ์ (4.2.1.1)

ศิลปะวฒันธรรมบนพื้นฐานความ บนพื้นฐานความหลากหลายทางวฒัน  และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ โครงการสืบสานต านานพระธาตุพนม จงัหวดันครพนม 0.02 0.005 0.005 0.005 0.005

หลากหลายทางวฒันธรรมที่เน้นความ ธรรมลุ่มแม่น้ าโขง วฒันธรรมบนพื้นฐานความหลาก
เป็นสหวทิยาการแก่สังคมและ หลายทางวฒันธรรมลุ่มแม่น้ าโขง  (4.2.2.1)
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ โครงการอนุรักษผ้์าไทย 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05
พัฒนาคุณภาพชีวติ  (4.2.2.1)

โครงการปราชญท์้องถิ่นศิลปินพืน้บ้านและภมูิปัญญา 0.12 0.03 0.03 0.03 0.03
ท้องถิ่น

 (4.2.2.1)
โครงการวนัส าคัญ 0.13 0.13 0.067 0.067 0.067 0.067

 (4.2.2.1)
2. แผนการแลกเปล่ียน เผยแพร่ 34. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปล่ียน  มี=      โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย 0.7 0.175 0.175 0.175 0.175
ร่ศิลปวฒันธรรม ระหวา่งนักศึกษา เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย  (4.2.2.1)
มหาวทิยาลัยในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทยสู่อาเซียน และ 0.3 0.1 0.1 0.1

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยันครพนม

พันธกิจที ่4 : สง่เสรมิท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก
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งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลยันครพนม

พันธกิจที ่4 : สง่เสรมิท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก

น้ าโขง นานาชาติ
 (4.2.2.1)

3. สร้างอัตลักษณ์และปลูกฝังความรัก 1. แผนรณรงค์ ส่งเสริมให้นักศึกษา/ 35. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย  ร้อยละ 70 75 80 85 โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปวฒันธรรม 0.28 0.07 0.07 0.07 0.07
 และความผูกผันและภาคภูมิใจของ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน ตามแผน รณรงค์ ส่งเสริมให้  (4.3.1.1)

นักศึกษาและบุคลากรในความเป็น วฒันธรรมลุ่มน้ าโขง ห้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้ โครงการแสงธรรมแหง่ภมูิปัญญา 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02
 มหาวทิยาลัยนครพนม  ( Cultural  Understanding) ความเข้าใจในวฒันธรรมลุ่มน้ าโขง  (4.3.1.1)

2. แผนการบูรณาการกิจกรรมศิลปวฒันธรรม กับการ36. จ านวนโครงการท านุบ ารุงฯ โครงการ 1 1 2 2 โครงการอบรมงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 0.034 0.043 0.017 0.017 0.017 0.017
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน กบัการบูรณาการการเรียนการสอนและกจิกรรม

นักศึกษา

( 4.3.2.1)

โครงการเชื่อมโยงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยกบั

การเรียนการสอน การวจิยั  และกจิกรรมนักศึกษา 0.15 0.05 0.05 0.05
( 4.3.2.1)
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 1. พฒันาระบบการบริหารทรัพยากรใหม้ี 1.แผนการบริหารทรัพยากรคณะศิลปศาสต์ฯ37. ร้อยละของโครงการ ร้อยละ 70 75 80 80 โครงการประชมุเชงิปฏบิติัการจดัท าแผน 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 ฝ่ายแผน

ประสิทธภิาพ หาวทิยาลัยนครพนม ตามแผนกลยุทธท์ีด่ าเนินการได้ กลยทุธ ์  4 ปี
บรรลุเป้าหมาย  ( 5.1.1.1)

37. ร้อยละของโครงการตาม ร้อยละ 70 75 80 80  โครงการประชมุเชงิปฏบิติิการจดัท าแผน 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 คณะศิลปศาสตร์ฯ

แผนปฏบิัติราชการทีด่ าเนินการได้ ปฎบิติัราชการ ประจ าปี
บรรลุเป้าหมาย  ( 5.1.1.1)

3.พฒันาระบบการประกนัคุณภาพ 1.แผนพฒันาระบบและกลไกการประกนั39.ผลการประเมินการประกนั ระดับ ดี ดี ดี ดี  โครงการทบทวนและพฒันาระบบประกนั 0.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ฝ่ายประกันฯ

การศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา คุณภาพ
 (5.3.1.1)

2.สร้างเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้40.จ านวนเครือข่ายด้านการ เครือข่าย 1 1 1 1 โครงการสร้างเครือขา่ยด้านการประกนัคุณ 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ฝ่ายประกันฯ

ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาประกนัคุณภาพการศึกษา /คณะ ภาพการศึกษา
ระหวา่งสถาบัน  (5.3.2.1)

4. พฒันาทรัพยากรมนุษย์เพือ่มุง่ผลสัมฤทธิ์ แผนการพฒันาบุคลากรของคณะ แบบ41.ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ ร้อยละ 70 75 80 85 โครงการพฒันาบคุลากรสายวชิาการ 1.4 0.35 0.35 0.35 0.35 ฝ่ายบริหาร /
มีส่วนร่วม พฒันาแบบมีส่วนร่วม  (5.4.1.1) ฝ่ายงานบุคลากร

โครงการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุ 1.4 0.35 0.35 0.35 0.35

 (5.4.1.1)
โครงการส่งเสริมภาษาในอนภุมูภิาคลุ่ม 0.6 0.15 0.15 0.15 0.15

น  าโขง
 (5.4.1.1)

โครงการพฒันาองค์กรแหง่การเรียนรู้ 0.3 0.1 0.1 0.1

 (5.4.1.1)
โครงการพฒันาระบบกลไกการปฏบิติังาน 0.3 0.1 0.1 0.1

ทีค่ลองตัว รวดเร็ว คุ้มค่า มปีระสิทธภิาพ
และประสิทธผิล

 (5.4.1.1)
18. โครงการสนบัสนนุการศึกษาต่อปริญาเอกและ 3.00  1.00  1.00  1.00  

แผนกลยทุธ ์ 4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์   มหาวทิยาลยันครพนม

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่5 :  การบรหิารจดัการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กลยทุธ์ แผนงาน ตัวบง่ชี้ หน่วยนับ
เปา้หมาย

โครงการหลกั
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แผนกลยทุธ ์ 4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์   มหาวทิยาลยันครพนม

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่5 :  การบรหิารจดัการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กลยทุธ์ แผนงาน ตัวบง่ชี้ หน่วยนับ
เปา้หมาย

โครงการหลกั

การฝึกอบรมต่างประเทศ
 (5.4.1.1)

19.โครงการคลินกิวชิาการเพือ่สนบัสนนุการเขา้ 0.15 0.05 0.05 0.05

สู่ต าแหนง่ทางวชิาการและการเล่ือนต าแหนง่
 (5.4.1.1)

20.โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการผลิตต ารา 0.40  0.10  0.10  0.10  0.10  

เขยีนบทความทางวชิาการ 
 (5.4.1.1)

23.โครงการแลกเปล่ียนอาจารยแ์ละนกัวจิยักบั 1.5 0.5 0.5 0.5

กลุ่มอาเซียน
 (5.4.1.1)

แผนงานเสริมสร้างวฒันธรรมและค่านิยม42.ร้อยละความพงึพอใจของ  ร้อยละ 70 75 80 85 21.โครงการการพฒันาระบบสวสัดิการ 0.15 0.05 0.05 0.05 ฝ่ายบริหาร

องค์กร บุคลากรต่อการด าเนินการตาม เงินเพิม่พเิศษ  ค่าตอบแทน
แผนพฒันาบุคลากร  (5.4.2.1)

โครงการพฒันาวฒันธรรมองค์กรทีดี่ 0.3 0.1 0.1 0.1

 (5.4.2.1)

6. พฒันาระบบบริหารความเส่ียง 1.ส่งเสริมระบบและกลไกการบริหาร 43.ความส าเร็จของค่า คะแนน 5 5 5 5 โครงการบริหารความเส่ียง 0.24 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 ฝ่ายความเส่ียง
ความเส่ียงอย่างเป็นรูปธรรมภายในเป้าหมายการบริหาร (5.6.1.1)
หน่วยงาน ความเส่ียงตามตัวชี วดั

สกอ.

7. พฒันาระบบการบริหารการเงินและ 1.แผนงานพฒันาระบบบริหารการเงินและ44การรายงานผลการ  ครั ง 2 2 2 2 โครงการรายงานผลการด าเนนิ 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 ฝ่ายแผน

งบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ งบประมาณ ด าเนินงานต่อผู้บริหารและ งานตามแผนปฏบิติัราชการรายไตรมาส
คณะกรรมการประจ าคณะฯ (5.7.1.1)
45.ร้อยละของโครงการ  ร้อยละ 75 80 85 85 โครงการจดัท ารายงานประจ าปี 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 ฝ่ายแผน

ทีด่ าเนินการบรรลุตามแผน (5.7.1.1)
46.ร้อยละอตัราการเบิกจา่ยงบ  ร้อยละ 80 85 90 90 โครงการจดัท าแผนกลยทุธท์างการเงิน 0.04 0.1 0.1 0.1 0.1 ฝ่ายการเงิน

ประมาณรายจา่ยในภาพรวม (5.7.1.1)
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แผนกลยทุธ ์ 4  ป ี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์   มหาวทิยาลยันครพนม

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที ่5 :  การบรหิารจดัการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล

กลยทุธ์ แผนงาน ตัวบง่ชี้ หน่วยนับ
เปา้หมาย

โครงการหลกั

47.ร้อยละการเบิกจา่ย ร้อยละ 70 71 72 73  กจิกรรมรายงานการเงิน 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 ฝ่ายการเงิน

งบประมาณรายจา่ยลงทุน ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะฯ
(5.7.1.1)


