คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการให้มีคุณภาพ โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย และรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดทาแผนกลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2556 - 2559 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และกาหนดทิศทางการพัฒนาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายใต้พันธกิจ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศที่มุ้งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 โดยสาเร็จได้ด้วยความร่วมมือของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้กาหนดทิศทางและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของคณะฯ โดยมี ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในแผนกลยุทธ์ ซึ่งคณะฯ ได้นาผลการประเมินจาก สกอ. และจากคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ มาจัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี ของคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ที่จัดทาขึ้นจะเป็นประโยชน์ใน
การใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ
หน้า

คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา

ก
ข

- ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
- การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์กับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
- ภาพแสดงกระบวนการจัดทาแผนและการติดตามผลการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
- ภาพแสดงระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
- ประเด็นในการพิจารณากาหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2556 - 2559
1. ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ปรัชญา
3. วิสัยทัศน์
4. พันธกิจ
5. วัตถุประสงค์
6. เป้าหมาย
7. นโยบายการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
8. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ "3C"
9. โครงสร้างการบริหารองค์กร
10. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy map)
11. การวิเคราะห์ SWOT
12. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
13. แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556 - 2559
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ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันราชภัฏนครพนม เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
สถาบันราชภัฏนครพนม ดาเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏ นครพนม จากสภาวการณ์
ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหารประเทศภายใต้ขีดจากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบ
ราชการและการปฏิรูปการศึกษา สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบัน
ทั้งทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวม
ให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่
๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗
หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในจานวน ๗ คณะ ของมหาวิทยาลัยนครพนม
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พนม จากสภาวการณ์
มือง รูปแบบ

าศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
๒๕๔๗
วิทยาลัย
และคณะศิลปศาสตร์
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ปรัชญา
พัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น สัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรชันน้าทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1.ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2.การวิจัยในชันเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
3.บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาแก่อนุภูมิภาคลุ่มโขง
เพื่อส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมแบบตรงตามความต้องการของสังคม
2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพและคุณธรรม
3. ปฏิรูปและปรับกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพคุณภาพ
4. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
5. พัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรูท้ ั้งทางด้านวิชาการ การพัฒนาเทคโนโลยีและเป็นศูนย์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
เพื่อท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน
6. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การบริหารที่ดีและตรวจสอบได้
7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
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เอกลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
“เสริมสร้างความรู้ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”

อัตลักษณ์ “3C”
มหาวิทยาลัยนครพนม
1. มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (competency)
2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง (communication)
3. เป็นบัณทิตที่มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคม อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (cultural
Understanding)

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) /
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) /
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายมหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม
นโยบายกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2551-2565)
1. รอยต่ อ กั บ การศึ ก ษาระดั บ
อื่น โดยมุ่งเน้นปรับปรุงทบทวน
กระบวนการผลิตครู สนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้น ฐานอย่ างเต็ม
ความสามรถ ส่งเสริมการสร้าง
โรงเรี ย นเฉพาะหรื อห้ อ งเรี ย น
เฉพาะในโรงเรียนทั่วไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถ
ระบบการเรี ย นล่ ว งหน้ า การ
เป็นพี่เลี้ยงในการทาโครงงาน
ผู้ จ บอาชี ว ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ด้ ว ย
ความยืดหยุ่น CREDIT BANK
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน ปัญหาหลักคือ การ
ไร้ ทิ ศ ทาง ความซ้ าซ้ อ น การ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559)
ยุทธศาสตร์ที่ 1. เปลี่ยน
ระบบการนาองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม
(L : Leader of the
future)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
เอกภาพและคุณภาพของ
ข้อมูลสถิติอุดมศึกษาโดย
ศูนย์สาร สน เทศ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
(I : Information Based)

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
พ.ร.บ. ม.นครพนม
สภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ ม.นครพนม
นครพนม
ข้อ 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ -ด้านการจัดการเรียน กลยุทธ์ที่ 1: ผลิตบัณฑิต
ความสามารถทางวิ ช าการ การสอน
ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มี
และทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิด
มาตรฐานทางวิชาการ
อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี คุ ณ ธรรม
และวิชาชีพตรงตาม
จริ ย ธรรม และมี ค วามใฝ่
ความต้องการของชุมชน
เรียนรู้
สังคมและศักยภาพใน
ข้อ 2. จัดการศึกษาทางด้ าน
การแข่งขันในระดับอนุ
วิ ช า ชี พ ทั้ ง ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า
ภูมิภาค
ปริญญาตรีและระดับปริญญา
ลุ่มน้าโขง
ตรี
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้าง
ข้อ 8. จัดการศึกษา โดยเน้น
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของ
และกระจายโอกาสแก่
มหาวิ ท ยาลั ย และประเทศ
ผู้เรียน
ใกล้เคียงเป็นสาคัญ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
คณาจารย์และระบบการ
เรียนการสอน

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

ขาดคุณธรรม ขาดประสิทธิภาพ
แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
- สร้างกลไกการกากับเพื่อลด
เลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นที่ต้องการ
ลดเลิ ก คณะและสถาบั น ที่ มี
ปัญหาคุณภาพอย่างรุนแรง
จั ด กลไกการตรวจสอบ และ
ศูนย์ข้อมูลสถิติ
- ปรั บ ปรุ ง กลไกการประเมิ น
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา นา
ผลการประเมินมาใช้ประโยชน์
ระบบการรับรองวิทยฐานะ
- จัดสถาบั นอุดมศึกษาเป็น 4
กลุ่ม คือ
1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน
2) กลุ่มมหาวิทยาลัย 4 ปี
3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
และสมบูรณ์แบบ
4) กลุ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย และ
บัณฑิตศึกษา
4. บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒ นาขีดความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ของประเทศ โดย
การเชื่ อ มต่ อ กั บ ภาคการผลิ ต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านการศึกษา
โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาส
การเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนในทุกวัย (E :
Freedom Learner
Choice)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าว
กระโดด (L : Learner
Quality improvement)

-ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ 6 นาประเทศ

ข้ อ 3. สร้ า งหรื อ พั ฒ นาองค์

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

กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้าง
เอกลักษณ์อัตลักษณ์และ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนา
ระบบกลไกการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ
กลไกการพัฒนางานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา และ
ระบบการเรียนการสอน

สร้ า งความรู้ และนวั ต กรรม
พัฒนาระบบการประเมิน “การ
วิจัย” เพื่อการจัดสรรทรัพยากร
แ ล ะ ว า ง ต า แ ห น่ ง ข อ ง
มหาวิ ท ยาลั ย เสริ ม ศู น ย์ แ ห่ ง
ความเป็ น เลิ ศ ให้ มีการทางาน
ร่ ว มกั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
ก ลุ่ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคสั ง คม
และชุ ม ช น ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด
“ระบบวิจัยแห่งชาติ”

พ้นวิกฤติและชี้นาการ
พัฒนาด้านงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์
(O : Outcome Creative
Research)

ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนา
ความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการพั ฒ นาประเทศและ
ภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการ
วิจัย การประยุกต์และการบูร
ณาการภู มิปัญ ญาท้ องถิ่ นกั บ
เทคโนโลยี เ พื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชน
และสั ง คมให้ เ ข้ มแข็ ง มี สั น ติ
สุขและยั่งยืน
ข้อ 4. ส่งเสริม ประยุกต์ และ
พั ฒ นาวิ ช าการและวิ ช าชี พ
ชั้นสูง

งานวิจัยและนวัตกรรมที่
มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้าง
และพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยแก่อาจารย์และ
นักวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือ
การวิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศ
และประเทศในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
ระบบและกลไกการ
ตีพมิ พ์ เผยแพร่และการ
จัดการความรู้งานวิจัย

และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนา
ระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการงานบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างและ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยแก่อาจารย์และ

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
ระบบและกลไกการตีพิมพ์
เผยแพร่และการจัดการ
ความรู้งานวิจัย

7. เครือข่ายอุดมศึกษา
-ด้านการบริการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

ข้อ 5. ให้บริการทางวิชาการ
และวิช าชีพ ถ่ายทอดความรู้

(N
:
National แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น
Sustainable
ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ พั ฒ น า
development)
ศั ก ยภาพในการผลิ ต และ
บริ ก ารชุ ม ชน สั ง คม และ
ป ร ะ เ ท ศ ต ล อ ด ก า ร ชี้ น า
ทางเลื อ กที่ ดี แ ก่ ชุ ม ชนและ
สังคม
ข้อ 7. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา การวิจัย และการ
บริการกับสถาบันและ
หน่วยงานอื่น ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
ข้อ 9. ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
ดาเนินการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
-ด้านการทานุบารุง
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อ
ศิลปวัฒนธรรม
ความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
ข้อ 6. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริม
และสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการใน
ชุมชน สังคม ประเทศ
และอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 4 : บริการ
วิชาการ และบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริม
และสร้างเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการในชุมชน
สังคม ประเทศและอนุ
ภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
กลยุทธ์ที่ 3 : บริการ
วิชาการ และบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือการ
วิจัย เสริมสร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์
สืบทอด เผยแพร่ และ

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการงานด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบ
ทอด เผยแพร่ และส่งเสริม

สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ

3. ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้
ความสาคัญกับ “สภา
มหาวิทยาลัย” จัดตั้งองค์กร
กลไกการพัฒนาผู้กากับนโยบาย
และผู้บริหารในลักษณะ
Institute of directors (IOD)

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

ข้อ 10. จัดให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ การ
บารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่งเสริมการดาเนินงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมที่เน้นความ
เป็นสหวิทยาการ
แก่สังคม และเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การดาเนินงานด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม บน
พื้นฐานความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมที่เน้นความ
เป็นสหวิทยาการ
แก่สังคม และเสริมสร้าง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างอัต
ลักษณ์และปลูกฝังความ
รัก ความผูกพัน และ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา
และบุคลากรในความ
เป็น มหาวิทยาลัย
นครพนม

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างอัต
ลักษณ์และปลูกฝังความ
รัก ความผูกพัน และ
ภาคภูมิใจของนักศึกษา
และบุคลากรในความเป็น
มหาวิทยาลัยนครพนม

-ด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรให้มี

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรให้มี

5. การเงินอุดมศึกษา มุ่งเน้น
(G : Generate quality
การปรับปรุงระบบการจัดสรร trust)
งบประมาณ โดยยังคง Supply
SideFinancing Performance
Based และสอดคล้อง
เป้าหมายการพัฒนาพัฒนา
ประเทศ ยังคงกองทุน
กยศ. ตามความจาเป็น เพิ่ม
กองทุนประเภท Contribution
Scheme จัดตั้งกองทุนพัฒนา
อุดมศึกษา พัฒนาอาจารย์ การ
วิจัย ร่วมมือภาคการผลิต
จัดตั้ง Buffer Organzation ให้
อิสระในการบริหารการเงินแก่
มหาวิทยาลัย
6 . ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น
อุดมศึกษา โดยการปรับ ระบบ
การพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ มี ค วาม
หลากหลาย

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน และให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 : เร่งรัดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนา
แผนแม่บทการพัฒนา
บุคลากร
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์ที่ 7 : พัฒนา
ระบบการบริหารการเงิน
และงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

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

การวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จุดแข็ง S
(Strengths)
1. หลักสูตรมีความสอดคล้องและความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
2. มีทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาเรียนดีและมี
ความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
3. วิธีการและระบบการรับนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น การรับตรง โควตา Admission
รับทางอินเตอร์เน็ต
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(มคอ.)
และมาตรฐานวิชาชีพ
6. มีการนาผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตมาใช้
ในการพัฒนาการการเรียนการสอนและหลักสูตร
7. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่และมีศักยภาพ
8. คณะมีโสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
9. คณะมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดอ่อน W
(Weaknesses)
1. บรรยากาศและแรงจูงใจในการเรียนรู้เชิง
วิชาการน้อย
2.การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
3.สวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษา
มีจากัด
4.คณะมีห้องปฏิบัติการทางการเรียน
เรียนการสอนในบางสาขาวิชาไม่เพียงพอ
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นของ
นักศึกษามีน้อย
6.บุคลากรสายผู้สอนมีไม่เพียงพอต่อ
อัตราจานวนนักศึกษา
7. ห้องเรียนไม่เพียงพอ
8.ทุนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อ
มีจากัด

โอกาส O
(Opportunities)
1.มหาวิทยาลัยนครพนมเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.หลักสูตรของคณะตรงตาม
ความต้องการของชุมชน
3.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับโรงเรียน เช่น การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

การวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

อุปสรรค T
(Threats)
1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
จากมหาวิทยาลัยมีจากัด
2.ค่านิยมในความต้องการศึกษา
ต่อนอกพื้นที่ของเยาวชน
3.มีการแข่งขันทางการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอื่น
4.ภาพลักษณ์ของคณะยังไม่เป็นที่
รู้จัก

จุดแข็ง S
(Strengths)
1.คณะมีเงินทุนและมีนโยบายสนับสนุน
งานวิจัย
2.ขอบข่ายพันธกิจของคณะ สอดคล้อง
กับบริบทอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เอื้อต่อ
การทาวิจัยเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.คณะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความพร้อม
ที่จะพัฒนาตนเองด้านการวิจัย
4.มีคณาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกมากที่สุดในมหาวิทยาลัย
นครพนม
5.มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยด้าน
การศึกษา ที่มีประสบการณ์สูงด้านการ
วิจัย
6.คณะมีการจัดประชุมวิชาการและ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทุกปี
การศึกษา

จุดอ่อน W
(Weaknesses)
1.นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีน้อย
2.คณะไม่มีความพร้อมเกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่
จะรองรับการทางานวิจัย
3.ภาระงานสอนของอาจารย์มีมากซึ่ง
ส่งผลต่อการทาวิจัย
4.ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติหรือฐานข้อมูล TCI มีจานวน
จากัด

โอกาส O
(Opportunities)
1.ที่ตั้งของคณะอยู่ในพื้นที่ GMS ซึง่ เป็น
พื้นที่ที่สอดคล้องกับการทาวิจัยในคณะ
2.มีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3
ที่จังหวัดนครพนมซึ่งเชื่อมโยงการวิจัยสู่
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3.ได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นและ
ประเทศที่ตั้งอยู่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4.มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม
5.หน่วยงานในระดับจังหวัดมีนโยบายที่
สอดคล้องกับพันธกิจของคณะ

อุปสรรค T
(Threats)
1.การเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอกมีการแข่งขันสูง
2.ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเฉพาะเรื่อง
ภายนอกมาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทา
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมี
จานวนจากัด

การวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
จุดแข็ง S
(Strengths)
1. คณะจัดทาโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมจานวนมากและมีความ

จุดอ่อน W
(Weaknesses)
1.ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ค่อนข้างจากัด เนื่องจากได้รับจัดสรร

โอกาส O
(Opportunities)
1.คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ทาให้ได้รับความ

อุปสรรค T
(Threats)
1. นโยบายระดับมหาวิทยาลัยมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้การดาเนินงาน

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

งบประมาณแผ่นดินล่าช้า
2.โครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับการวิจัยมีจานวนจากัด
3.ไม่มีโครงการที่สร้างรายได้ให้คณะ
เนื่องจากเป็นการบริการฟรี
4.โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภายในสถาบันยังไม่ชัดเจน

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

การบริการวิชาการแก่สังคมไม่ต่อเนื่อง
2.ในบางพื้นที่เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
เข้าถึง
3.มีปัญหาด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม เมื่อ
จัดโครงการบริการวิชาการใน
ระดับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ในบางพื้นที่ที่ให้บริการวิชาการการ
คมนาคมไม่สะดวก
5. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการอื่นของต่างประเทศในการ
ให้บริการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงยังไม่
สะดวกและคล่องตัว

การวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง S
(Strengths)
1. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
2. นักศึกษาให้ความสนใจการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
3. มีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับ

จุดอ่อน W
(Weaknesses)
1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรมีน้อย
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจานวน
จากัด
3. ระบบบริหารจัดการด้าน

โอกาส O
(Opportunities)
1. ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม
GMS
2. มีกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นที่ต้องการ
ให้คณะมีส่วนร่วม
3.การมีส่วนร่วมในด้านศิลปวัฒนธรรมมี

อุปสรรค T
(Threats)
1.การคมนาคมไม่สะดวกต่อการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมใน GMS
2. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมยังไม่
กว้างขวางและแพร่หลายเท่าที่ควร
3.ยังไม่มีแผนหลักจากมหาวิทยาลัยใน

กลุ่ม GMS

ศิลปวัฒนธรรมยังไม่ชัดเจน

มาก
4. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่ม GMS

การกากับดูแล

การวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
จุดแข็ง S
(Strengths)
1.มีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละฝ่ายงานที่
ชัดเจน
2.ผู้บริหารมีประสบการณ์และมี
วิสัยทัศน์สูงและเป็นนักบริหารมืออาชีพ
3.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ
4.มีคณะกรรมการประจาคณะและ
ระบบบริหารจัดการที่ดี
5.บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มี

จุดอ่อน W
(Weaknesses)
1. บุคลากรสายสนับสนุนบางคนยังไม่มี
ความกระตือรือร้น ความใส่ใจในการ
ปฏิบัติงาน
2.การให้ข้อมูลบางส่วนของบุคลากรยัง
ขาดประสิทธิภาพ

โอกาส O
(Opportunities)
1.มีหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพจาก
องค์กรภายนอก
2.ชุมชนและองค์กรภายนอกเห็น
ความสาคัญของบุคลากร

อุปสรรค T
(Threats)
1.การติดต่อประสานงานจากส่วนกลาง
ยังขาดประสิทธิภาพ
2.ระบบการคมนาคมระหว่างคณะกับ
ส่วนกลางยังไม่สะดวก

ศักยภาพที่สูงขึ้น
6.มีกองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในคณะ
7.ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนา
บุคลากร

ภาพแสดงกระบวนการจัดทาแผนและการติดตามผลการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพแสดงระบบการมีสว่ นร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
ทีส่ อดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม

ประเด็นในการพิจารณากาหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ลาดับ
1

ประเด็นการพิจารณาอัตลักษณ์
/เอกลักษณ์

ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์กับประเด็นการพิจารณา

จุดเด่น / คุณลักษณะเฉพาะ ทีน่ าสู่การ
กาหนดอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์

พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยนครพนม
1.1 วัตถุประสงค์ (มาตรา 6)

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชานาญในการปฏิบตั ิ
กับวิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง

1.ให้ความรู้และความชานาญในการปฏิบตั ิกบั
วิชาชีพและวิชาชีพชั้นสูง

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้การศึกษา และส่งเสริมงานวิจยั เพือ่ สร้างและพัฒนา

2. สร้างเสริมภูมิปญ
ั ญาให้เหมาะสมกับการ

องค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่กอ่ ให้เกิดปัญญาเพือ่

เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

พัฒนาสังคม ให้อยูร่ ่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ มีส่วนร่วมกับสังคมในการทะนุบารุง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา สืบสาน และสร้างเสริมภูมิปญ
ั ญาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลัก
จริยธรรมทางวิชาการ และหลักในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน รวมทั้งการ
สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิน่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
1.2 ภาระหน้าที่ (มาตรา 7)

(1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จกั คิดอย่างมี

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง

เหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้

วิชาการและทักษะในวิชาชีพ

(2) จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา
(3) สร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และนาความรู้นั้นไปใช้เพือ่ ประโยชน์ในการ

4. จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ทั้งระดับต่า

พัฒนาประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการวิจยั การประยุกต์และการบูรณาการภูมิ

กว่าปริญญาและระดับปริญญา

ปัญญาท้องถิน่ เข้ากับเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติสุขและยัง่ ยืน
(4) ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและทักษะในวิชาชีพ

ลาดับ

ประเด็นการพิจารณาอัตลักษณ์

ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์กับประเด็นการพิจารณา

/เอกลักษณ์

จุดเด่น / คุณลักษณะเฉพาะ ทีน่ าสู่การ
กาหนดอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์

(5) ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพือ่

4. จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพ ทั้งระดับต่า

พัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ตลอดจนการชี้นา

กว่าปริญญาและระดับปริญญา

ทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
(6) ทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

5.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา การวิจยั และการบริการกับสถาบัน
และหน่วยงานอืน่ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

(7) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา การวิจยั และการบริการกับ

6. จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาค

สถาบันและหน่วยงานอืน่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียง
เป็นสาคัญ

(8) จัดการศึกษา โดยเน้นประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและประเทศใกล้เคียง
เป็นสาคัญ
(9) ร่วมพัฒนาท้องถิน่ ดาเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง เชิดชูภมู ิปญ
ั ญาของท้องถิน่ สร้างสรรค์
ศิลปวิทยาเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยัง่ ยืนของปวงชน
(10) จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและบริหารจัดการ
2

ปรัชญา

พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม สัมพันธ์อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

7. สัมพันธ์อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

ลาดับ
3

ประเด็นการพิจารณาอัตลักษณ์
/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์

ความสอดคล้องของอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์กับประเด็นการพิจารณา
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

จุดเด่น / คุณลักษณะเฉพาะ ทีน่ าสู่การ
กาหนดอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์
8. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในอนุภมู ิภาคลุ่ม
น้าโขง

4

พันธกิจ

(1) ผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และตรงตามความต้องการ
ของชุมชน

9. ผลิตบัณฑิต วิจยั และพัฒนา บริการวิชาการ

(2) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสู่ชุมชนแบบบูรณาการ โดยการวิจยั และ

ต้องการของชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิน่ จนถึง

พัฒนา สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิน่ จนถึงการ

การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอนุภมู ิภาค

พัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง

ลุ่มน้าโขง

(3) บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และ
อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
(4) ทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ
และอนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง
(5) บริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบสนองความ

นโยบาย
การจัดทาแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ 2556
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

๑. เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
๒. จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม
๓. จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๔. มีการรายงานผลการดาเนินการของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
๕. ใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการดาเนินงานโครงการ

33

33

โครงสร้ างการบริหารองค์ กร
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณบดี
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

กรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริ หาร

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

งานบริหารทัว่ ไป

งานชุมชนสัมพันธ์

งานการเงิน

งานความปลอดภัย

งานสารบรรณ

งานพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนาบุคลากร

งานภูมิทศั น์

งานบัณฑิตศึกษา
งานบริหารสารสนเทศ

งานกีฬาบุคลากร
งานกองทุนการศึกษา

งานอาคารสถานที่
งานโสตฯ/ซ่อมบารุง
งานยานพาหนะ

งานประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการจัดการ
คุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานทะเบียนและประมวลผล

งานวิจยั และพัฒนา

งานวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ

งาน ก.พ.ร.

งานหลักสูตร

งานบริหารความเสี่ยง

งานการจัดการความรู้ทางวิชาการ
วิชาการ

ประชาสัมพันธ์บอร์ ดฯ/เว็บไซต์
งานสาขาวิชา
งานบริการวิชาการแก่สงั คม
งานอบรมสัมมนาทางวิชาการ
ศูนย์นวัตกรรมและการเรี ยนรู้

งานวิเทศสัมพันธ์

คุณภาพการ
ให้ บริ การ

ประสิทธผล

แผนทีก่ ลยุทธ์ (Strategy Map)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรชันน้าทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการ ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
พันธกิจ 1.ผลิตบันทิตให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น 2. การวิจัยในชันเรียนและการวิจัยเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและบริการวิชาการแก่อนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขง 4. ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น 5. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน

งานวิจยั นาไปใช้ประโยชน์

คุณภาพการสอน

การบริ การวิชการตามกรอบ TOR และ อื่น ๆ

บัณฑิตที่พ่ งึ ประสงค์

บุคลากรที่มีศกั ยภาพ

นักศึกษามีคุณภาพ

บริ การวิชาการตามความต้องการของชุมชน

งานวิจยั ใหม่

ความพึงพอใจผูใ้ ช้บณั ฑิต

ประสิ ทธิภาพ

การให้บริ การวิชาการที่เหมาะสมแก่
สังคมและในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

งานวิจยั ที่มีคุณภาพและ
เผยแพร่ ผลงานวิจยั

การวิจยั ในชั้นเรี น

หลักสู ตรได้มาตฐานสอดคล้องกับ

การบริ การวิชาการแก่ประเทศอนุ

นักวิจยั มีคุณภาพ
มีระบบสารสนทเศที่ทนั สมัยและมีประสิ ทธิภาพ

การเผยแพร่ ผลงานวิจยั

มีอุปกรณ์และสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยมีมี

ทานุบารุ ง และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ระบบการบริ หาร
จัดการที่ดีดว้ ยหลัก

ได้รับการยอมรับใน
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นและประเทศ

ระบบการ
ให้บริ การ เร็ ว

เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและสู่ ประเทศใน

การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น

สนับสนุนการ
เรี ยนการสอน
สนับสนุนตามพันธกิจ

พัฒนาองค์ กร

พัฒนาระบบการบริ หารจัดการที่ดีและคล่องตัวมีประสิ ทธิ ภาพ
พัฒนาหลักสูตรให้ได้
มาตรฐานและสอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชน

พัฒนาระบบ
สารสนเทศที่
ทันสมัยและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

พัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ให้มีคุณภาพและคุณธรรม

การจัดหาอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยน
การสอนที่ทนั สมัยและมี
ประสิ ทธิ ภาพ

พัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นการบริ การ
วิชาการแก่สงั คม และแก่ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม และทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ประเทศเพื่อนบ้าน

37

ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

56

57

58

59

1. หลักสูตรทีไ่ ด้รับการปรับปรุงและพัฒนา

จานวนหลักสูตร

1

1

2

2

ฝ่ายวิชาการ

2. การจัดโครงการ/กิจกรรมทีเ่ สริมสร้างมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

จานวนโครงการ

3

4

5

6

ฝ่ายวิชาการ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิ่น

/ กิจกรรม
3. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของแผนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายทะเบียนฯ

5. มีโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์และแนะแนวเชิงรุก

ร้อยละ

1

2

3

4

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

6. จานวนช่องทางการรับเข้านักศึกษาทีเ่ พิม่ ขึ้น

จานวน

1

2

2

2

ฝ่ายทะเบียนฯ

ช่องทาง
7. จานวนโครงการทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

โครงการ

2

3

3

4

ฝ่ายวิชาการ

8. การสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน

มี = 









ฝ่ายวิจัย

9. ร้อยละของรายวิชาทีใ่ ช้ระบบ E-learning ร่วมในการเรียนการสอน

ร้อยละ

10

15

20

25

ฝ่ายวิชาการ

10. มีระบบสารสนเทศเพือ่ รายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควรปรับปรุง

มี = 









ฝ่ายบริหาร

11. การเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการ

1

1

1

1

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

12 การเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์

มี = 









ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13. การจัดตั้งคณะใหม่

มี = 









คณะศิลปศาสตร์ฯ

ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

56

57

58

59

14. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา

มี = 









ฝ่ายวิชาการ

15. มีกิจกรรมทีป่ รับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานสภาพแวดล้อม

มี = 









ฝ่ายอาคารสถานที่

16. มีการจัดสรรทุนวิจัย

จานวนทุน

10

11

12

13

ฝ่ายวิจัย

17. ทุนการผลิตตาราและผลงานวิชาการ

จานวนทุน

พันธกิจที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้

4

5

6

6 ฝ่ายวิจัย

18. การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย

มี = 









ฝ่ายวิจัย

29. จานวนทุนการวิจัยในชั้นเรียน

จานวน

2

3

4

5

ฝ่ายวิจัย

จานวนครั้ง

1

2

2

2

ฝ่ายวิจัย

มี = 









ฝ่ายวิจัย

ค่าคะแนนเฉลี่ย

3.51

3.61

3.71

3.71 ฝ่ายวิจัย

เรื่อง

10

11

12

13

ฝ่ายวิจัย

24. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน

ร้อยละ

75

80

80

85

ฝ่ายบริการวิชาการ

25. มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวิชาการ

เครือข่าย

1

1

2

2

ฝ่ายบริการวิชาการ

26. จานวนโครงการการบริการวิชาการตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ

โครงการ/คณะ

1

1

1

1

ฝ่ายบริการวิชาการ

27. จานวนโครงการการบริการวิชาการเพือ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ

โครงการ/คณะ

1

1

1

1

ฝ่ายบริการวิชาการ

20. จานวนครั้งในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
21. การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
22. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
23. จานวนงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

56

57

58

59

28. จานวนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายบริการวิชาการ

29. จานวนโครงการการบริการวิชาการในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

โครงการ

1

1

1

1

ฝ่ายบริการวิชาการ

30. มีการสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

โครงการ

1

1

2

2

ฝ่ายบริการวิชาการ

31. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1

2

3

4

ฝ่ายทานุบารุงฯ

32. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และสืบทอด วัฒนธรรมไทย

ร้อยละ

60

65

70

75

ฝ่ายทานุบารุงฯ

33. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

มี = 









ฝ่ายทานุบารุงฯ

34. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้เข้าใจในวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายทานุบารุงฯ

35. จานวนโครงการทีม่ ีการบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ

1

1

2

2

ฝ่ายทานุบารุงฯ

36. ร้อยละของโครงการตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายแผน

37. ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการทีด่ าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายแผน

คะแนนเฉลี่ย

3.51

3.81

4.01

4.21 ฝ่ายประกัน

เครือข่าย/คณะ

1

1

1

1

ฝ่ายประกัน

40. ร้อยละของบุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายบริหาร

41. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

70

75

80

85

ฝ่ายบริหาร

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการทีด่ ีด้วยหลักธรรมาภิบาล

38. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศีกษา
49. จานวนเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยนับ

56

57

58

59

คะแนน

5

5

5

5

ฝ่ายความเสี่ยง

ครั้ง

2

2

2

2

ฝ่ายแผน

44. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม

ร้อยละ

80

85

90

92

ฝ่ายการเงิน

45. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

70

71

72

73

ฝ่ายแผน

42. ความสาเร็จของค่าเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วดั สกอ.
43. การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจาคณะฯ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กลยุทธ์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม

แผนงาน
1. แผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ตัวชี้วัด
1.หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา

มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการหลัก

56 57 58 59
จานวน

1

1

2

2 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์

งบประมาณ
รายได้ แผ่นดิน
0.7

0.1

ระยะเวลาดาเนินการ
56

57

58

59

0.2

0.2

0.2

0.2

ผู้รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์ฯ

หลักสูตร

หลักสูตร

ตรงตามความต้องการของชุมชนสังคม

(1.1.1.1)

และศักยภาพในการแข่งขันในระดับ

2.โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในระดับปริญญาตรี

อนุภูมิภาคลุ่มนาโขง

คณะศิลปศาสตร์ฯ

1) สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ. 5 ปี)

0.05

0.05

2) สาขาวิชาภาษาไทย (คบ. 5 ปี)

0.05

3) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คบ. 5ปี)

0.05

4) สาขาวิชานาฏศิลป์ ( ศศ.บ. 4 ปี)

0.05

0.05

5) สาขาวิชาอาเซียนศึกษา (ศศ.บ. 4 ปี)

0.05

0.05

6) สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี)

0.05

0.05

7) สาขาวิชาภาษาเวียดนาม (ศศ.บ. 4 ปี)

0.05

0.05

0.05
0.05

(1.1.1.2)
3.โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในระดับปริญญาเอก
1) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

0.05

0.05

คณะศิลปศาสตร์ฯ

องค์การ
(1.1.1.3)
2. แผนเสริมสร้างมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 2. การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับท้องถิ่น อนุภูมิภาค เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการ
ลุ่มนาโขงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และวิชาชีพ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม

3

4

5

6 4. โครงการส่งเสริมความเป็นครู

2.4

0.6

0.6

0.6

0.6

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

คณะศิลปศาสตร์ฯ

( 1.1.2.1)
5.โครงการจัดตังศูนย์ฝึกประสบการณ์และ
พัฒนาวิชาชีพครู 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

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กลยุทธ์

แผนงาน
นักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการหลัก

56 57 58 59

ของแผนส่งเสริมกิจกรรมการ

7.โครงการนิเทศนักศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม

ผู้รับผิดชอบ

รายได้ แผ่นดิน

56

57

58

59

0.15

0.15

0.1

0.1

0.1

0.1

0.15

0.15

0.1

0.1

0.1

0.16

0.16

0.08

0.08

0.08

0.08

คณะศิลปศาสตร์ฯ

0.01

0.01

0.01

0.01

งานทะเบียนและ

(1.1.3.1)
8. โครงการค่ายคุณธรรม

4. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ระยะเวลาดาเนินการ

(1.1.3.1)

พัฒนาพฤติกรรมนักศึกษาด้าน

4. แผนพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายกับภาค

งบประมาณ

(1.1.3.2)
70
75
80
85
ร้อยละ
8. โครงการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

ธุรกิจผู้ใช้บัณฑิต
(1.1.4.1)
5. แผนพัฒนาระบบการติดตามผลการใช้บัณฑิต

9. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

0.04

บัณฑิต
2.เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

1. แผนการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวเชิงรุก 5. มีโครงการ/กิจกรรมการ

จานวน

ประชาสัมพันธ์และการแนะ

กิจกรรม

และกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน

1

2

3

ประมาลผล

(1.1.5.1)
4 10. โครงการแนะแนวการศึกษา

0.60

0.15

0.15

0.15

0.15

คณะศิลปศาสตร์ฯ
คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.2.1.1)

แนวเชิงรุก

11. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คณะฯ

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.16

0.04

0.05

0.05

0.05

0.05

0.70

0.70

0.70

0.70 คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.2.1.2)
12. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
(1.2.1.3)
2. แผนพัฒนาระบบการรับเข้าให้หลากหลาย

6.จานวนช่องทางการรับเข้า
นักศึกษาที่เพิ่มขึน

3. พัฒนาคณาจารย์และระบบการ

1. แผนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการ

เรียนการสอน

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

จานวน

2

2

2 13. กิจกรรมการรับนักศึกษาจากแหล่ง

คณะศิลปศาสตร์ฯ

เป้าหมายที่หลากหลาย

ช่องทาง

ที่เพิ่มขึน
7. จานวนโครงการที่เน้นผู้เรียน โครงการ
เป็นสาคัญ

1

2

3

3

(1.2.2.1)
4 14. โครงการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา
ภายในประเทศ/ นอกประเทศ

2.00

0.80

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการหลัก

56 57 58 59

งบประมาณ
รายได้ แผ่นดิน

ระยะเวลาดาเนินการ
56

57

58

59

ผู้รับผิดชอบ

( 1.3.1.1)
14. โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน

0.12

0.12

0.06

0.06

0.06

0.06 สาขาวิชา

0.12

0.12

0.06

0.06

0.06

0.06 สาขาวิชา

0.80

0.90

1.00

1.00 ฝ่ายวิจยั ฯ

0.1

0.1

0.1 สาขาวิชา

โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ปัญญาและ
ทักษะการคิด
( 1.3.1.2)
15. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ
mix face-to-face and online learning
( 1.3.1.3)
2. แผนส่งเสริมสนับสนุนการวิจยั ชันเรียน

8. การสนับสนุนการวิจยั ชันเรียน มี =      16. โครงการวิจยั ในชันเรียน
(1.3.2.1)

3. แผนส่งเสริมศักยภาพ/ความเชี่ยวชาญคณาจารย์ 9. ร้อยละของรายวิชาที่ใช้ระบบ

ร้อยละ

10 15 20 25 24.โครงการจัดทาบทเรียนออนไลน์

E - learning ร่วมในการเรียน

3.70

0.24

0.06

0.4

0.2

0.15

0.15

0.15

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

(e-learning)

การสอน

(1.3.3.1)

4. แผนปฏิรูปการกากับดูแลให้คณะกรรมการ คณะ/10. มีระบบสารสนเทศเพื่อรายงาน มี =      25. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบ
วิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าข้อเสนอแนะและ ความก้าวหน้าข้อเสนอแนะข้อควร
ICT
ข้อควรปรับปรุงที่ได้จากการประเมินในส่วนที่เกี่ยว ปรับปรุง

0.15

(1.3.4.1)

กับการผลิต บัณฑิตจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจวางแผน
4.เสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์

1. แผนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตาม

11. การเสริมสร้างศักยภาพ

และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษาตามเอกลักษณ์

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยนครนพม

โครงการ

1

1

1

1 26.โครงการเสริมสร้างความรูส้ ู่อนุภูมิภาค
ลุ่มนาโขง
(1.4.1.1)

0.1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

2. แผนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ 12. การเสริมสร้างศักยภาพ
มหาวิทยาลัยนครพนม

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก

56 57 58 59

มี =      27. โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ

ตามอัตลักษณ์

งบประมาณ
รายได้ แผ่นดิน
0.2

0.2

ระยะเวลาดาเนินการ
56

57

58

59

ผู้รับผิดชอบ

0.1

0.1

0.1

0.1 สาขาวิชา

0.15

0.15

0.15

0.15 ฝ่ายวิชาการ

0.1

0.1

0.1

0.02

0.02

0.02

0.02 สาขาวิชา

0.10

0.10

0.10

0.10 สาขาวิชา

0.30

0.30 คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.4.2.1)
28. โครงการส่งเสริมความสามารถในการสื่อสาร

0.6

ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
( 1.4.2.2)
29. โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรูค้ วามเข้าใจ

0.2

0.2

0.1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

วัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง
(1.4.2.3)
30. โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ

0.08

(1.4.2.4)
32. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษา

0.20

0.20

อาเซียน และ ICT
3. แผนการเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ

13..มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

มี = 

(1.4.2.5)
  33. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ

1.20

กับต่างประเทศ
5. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

1. แผนจัดตังคณะใหม่

และระบบการเรียนการสอน

14. การจัดตังคณะใหม่

มี =      34.โครงการจัดตังคณะวิทยาศาสตร์
(1.5.1.1)

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00 คณะศิลปศาสตร์ฯ

0.05

0.05

0.05

0.05 สาขาวิชา

35. โครงการปรับเปลี่ยนชื่อคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เป็นชื่อ คณะครุศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์
(1.5.1.2)
2. แผนพัฒนานา ICT มาใช้ในการเรียนการสอน

15..มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี =      36.โครงการประกวดการผลิตสื่อ วีดิทัศน์

0.2

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพือ่ พัฒนาท้องถิน่
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เพื่อสนับสนุนการเรียนรูข้ องนักศึกษา

ค่าเป้าหมาย

โครงการหลัก

56 57 58 59

งบประมาณ
รายได้ แผ่นดิน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

56

57

58

59

0.08

0.08

0.08

0.08 สาขาวิชา

ภาษาสู่อาเซี่ยน
(1.5.2.1)
37.โครงการจัดทาบทเรียนออนไลน์ (e-learning)

0.24

0.24

(1.5.2.3)
3. แผนพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสภาพแวดล้อม

16..มีกิจกรรมที่ปรับปรุงและพัฒนา มี =      38.โครงการปรับปรุงทาสีอาคารจตุรวิทยและ
อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ คณะศิลป
โครงสร้างพืนฐานสภาพแวดล้อม

2.00

2.00

คณะศิลปศาสตร์ฯ

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(1.5.3.1)
39.โครงการจัดตังโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

5.00

25.00

5.00 25.00 25.00 25.00 คณะศิลปศาสตร์ฯ

100.00

50.00 50.00 คณะศิลปศาสตร์ฯ

100.00

50.00 50.00 คณะศิลปศาสตร์ฯ

(1.5.3.2)
10.โครงการจัดตังโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา
(1.5.3.3)
41.โครงการจัดตังโรงเรียนสาธิมัธยมศึกษา
(1.5.3.4)
42.กิจกรรมการจัดซือวัสดุครุภัณฑ์เพื่อเป็นสื่อ

1.40

1.40

0.70

0.70

0.70

0.70 สาขาวิชา

0.1

0.1

0.1

0.1 ฝ่ายวิจยั ฯ

และอุปกรณ์การศึกษา
(1.5.3.5)
4.3โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
(1.5.3.6)

0.4

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 2 : การวิจยั ในชัน้ เรียนและการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
กลยุทธ์
1.พัฒนาระบบกลไกการพัฒนา
งานวิ
จยั ตและนวั
และนวั
กรรมทีต่มกรรมที
ีคุณภาพ่มีคุณภาพ

แผนงาน
1.จัดหาทุนสนับสนุนการวิจยั

ตัวบ่งชี้
17. มีการจัดสรรทุนวิจยั

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
รายได้ แผ่นดิน 56
57
58
59
3.2
0.5
0.8
0.8
0.8

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจยั ฯ

(2.1.2.1)
2.สนับสนุนการผลิตตาราและเอกสาร18. ทุนการผลิตตาราและ
งานวิจยั
ผลงานวิชาการ

3.การพัฒนาข้อมูลงานวิจยั

19. การพัฒนาฐานข้อมูล
งานวิจยั

4.การส่งเสริมการทาวิจยั ในชั้นเรียน 20.จานวนทุนการวิจยั
ในชั้นเรียน
2. สร้างและพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจยั แก่อาจารย์และนักวิจยั

เป้าหมาย
โครงการหลัก
56 57 58 59
จานวนทุน 10 11 12 13 1.โครงการสนับสนุนทุนวิจยั
หน่วยนับ

1.พัฒนาศักยภาพนักวิจยั

21.จานวนครัง้ ในการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั

จานวน
ทุน

4

5

6 2. โครงการสนับสนุนการ
ผลิตตาราและเอกสาร
งานวิจยั
(2.4.1.1)
    3.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลงาน
มี=
วิจยั
(2.4.4.1)
4. การสร้างระบบการบริหารงานวิจยั และ
แหล่งข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจยั
(2.1.4.1)
จานวนทุน 2
3
4
5
5. การสนับสนุนการทาวิจยั ใน

0.4

0.1

0.1

0.1

0.1

0.14

0.03

0.03

0.04

0.04

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.04

0.05

0.05

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.18

1.20

0.30

0.30

0.30

0.30

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.18

0.04

0.04

0.05

0.05

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.05

0.05

0.05

ชั้นเรียน
จานวนครัง้

1

มี=



2



2



(2.1.5.1)
2 6.โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั
(2.2.1.1)
7. โครงการพัฒนานักวิจยั ทั้งวิธวี จิ ยั
และการเขียนบทความเผยแพร่
(2.2.1.1)

 8.โครงการประชุมวิชาการและ
การนาเสนองผลงานวิจยั ระดับชาติ
(2.4.1.1)
23.ความพึงพอใจของ
คะแนนเฉลี่ย 3.51 3.61 3.71 3.71 9.โครงการจัดการความรู้
โครงการประชุมวิชาการ
การวิจยั
และนาเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
(2.4.2.1)
24.จานวนงานวิจยั ที่ตีพิมพ์
เรือ่ ง
10 11 12 13 10. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน

3. พัฒนาระบบและกลไกการตีพิมพ์ 1.การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ 22. การตีพิมพ์เผยแพร่
เผยแพร่และการจัดการความรูง้ านวิจยั และการจัดการความรูง้ านวิจยั
งานวิจยั

ฝ่ายวิจยั ฯ

6

0.20

1.55

0.35

0.35

0.4

0.45

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.14

0.03

0.03

0.04

0.04

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.10

0.10

0.10

ฝ่ายวิจยั ฯ

0.20

0.20

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 2 : การวิจยั ในชัน้ เรียนและการวิจยั เพือ่ พัฒนาองค์ความรู้
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวบ่งชี้
เผยแพร่ระดับชาติ

หน่วยนับ

56

เป้าหมาย
57 58

59

โครงการหลัก
วิจยั ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ หรือ
นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ
(2.4.1.1)

งบประมาณ
รายได้ แผ่นดิน

56

ระยะเวลาดาเนินการ
57
58
59

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สงั คม และบริการวิชาการแก่อนุภมู ภิ าคลุม่ นาโขง
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชีวัด

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน 1.พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 25.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมหน่วยงาน
บริการวิชาการ
ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง ดังนี้

3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการให้
บริการวิชาการและวิชาชีพในระดับ
องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

ค่าเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการหลัก
ผู้รับผิดชอบ
56 57 58 59
รายได้แผ่นดิน 56 57 58 59
0.04 0.04 0.04 0.04 งานบริการ
ร้อยละ 70 75 80 85 1. โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ 0.16
(3.1.1.1)
วิชาการ
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

หน่วยนับ

0.92
0.23
1 1 2 2 โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การวิจยั
(3.3.3.1)
3.โครงการเชื่อมโยงกิจกรรมบริการวิชาการ 0.30
เข้ากับการ เรียนการสอน การวิจยั
และกิจกรรมนักศึกษา
(3.3.3.1)
7 โครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองอาเซียน 0.6
(3.3.3.1)
0.09
1 1 1 1.โครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชด้าริ
โครงการ
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
(3.4.1.1)
0.12 0.03
1
1
1
1
โครงการ
1.โครงการบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทฯ
(3.4.2.1)

แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลของการบริการวิชาการ 26.มีระบบฐานข้อมูลของการบริการวิชาการ จ้านวน
เช่น ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ เครือข่าย คลังความรู้
ช่องทาง
ในการให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ

4. บริการวิชาการและบูรณาการกับการ 1. การบริการวิชาการ
เรียนการสอนหรือการวิจยั เสริมสร้าง ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
2. การบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระยุคลบาทฯ

3. การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

27. จ้านวนโครงการการบริการวิชาการ
ตามแนวพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ
28. จ้านวนโครงการการบริการวิชาการ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย
พระยุคลบาทฯ

29. จ้านวนโครงการการบริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

โครงการ 1 1 1 1 1.โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
(3.4.3.1)

0.23 0.23 0.23

0.10 0.10 0.10

0.2

0.2

0.2

0.03 0.03 0.03

0.03 0.03 0.03

0.8 0.16 0.20 0.20 0.20

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการแก่สงั คม และบริการวิชาการแก่อนุภมู ภิ าคลุม่ นาโขง
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชีวัด

4. การบริการวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จ้านวนโครงการการบริการวิชาการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
5. การบริการวิชาการในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

30.จ้านวนโครงการการบริการวิชาการ
ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

6. บริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและชี้น้า
สังคม

จ้านวนโครงการที่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและชี้น้าสังคม

7. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่เสริมสร้างเอกลักษณ์
ของสถาบัน

31. มีการสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
56 57 58 59

โครงการหลัก

1 1 1 1.โครงการการบริการวิชาการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
(3.4.4.1)
1 1 1 1 1.โครงการการบริการวิชาการในระดับ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
(3.4.5.1)
โครงการ
1 1 1 1.โครงการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและชี้น้าสังคม
(3.4.6.1)
1 1 2 2 1. โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา

งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รายได้แผ่นดิน 56 57 58 59
0.12

0.4

0.04 0.04 0.04

0.1

0.17

0.16

0.1

0.1

0.1

0.04 0.04 0.04

0.4

0.4

0.4

0.4

0.15

0.5

0.5

0.5

0.9

0.3

0.3

0.3

กลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (เด็กด้อยโอกาส)

8. แผนงานบริการวิชาการที่สร้างรายได้

จ้านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่สร้างรายได้

โครงการ

(3.4.7.1)
1 1 1 โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
(3.4.8.1)
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐานร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษา เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3.4.8.1)

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

1.พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
1. ส่งเสริมฝ่ายทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อ 32. จานวนโครงการทานุบารุ
จัดการงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รองรับการเป็นศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

หน่วยนับ
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
โครงการหลัก
56 57 58 59
2 3 4 5 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
0.32
0.08 0.08 0.08 0.08
ฝ่ายทานุ

ปราญชน์ชาวบ้านในชนเผ่า 9 ชนเผ่า ในจังหวัด

บารุงศิลป

นครพนม

วัฒนธรรม

(4.2.1.1)
โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง่

0.24

0.06 0.06 0.06 0.06

(4.2.1.1)

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญา
และองค์ความรู้
ท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

2. อนุรักษ์สืบทอด เผยแพร่ และส่งเสริม
การดาเนินงานด้าน ศาสนา
ศิลปะวัฒนธรรมบนพื้นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เน้นความ
เป็นสหวิทยาการแก่สังคมและ
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
และสืบทอดศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒน
ธรรมลุ่มแม่น้าโขง

โครงการการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สนับสนุน
การพัฒนาและประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
(4.2.2.1)

33.ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมลุ่มแม่น้าโขง

ร้อยละ

60 65 70 75 โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง

0.1

0.05

0.12

(4.2.1.1)
โครงการสืบสานตานานพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

0.05 0.05 0.05

0.03 0.03 0.03 0.03
0.02 0.005 0.005 0.005 0.005

(4.2.2.1)
0.2

โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

0.05 0.05 0.05 0.05

(4.2.2.1)
0.12 0.03 0.03 0.03 0.03

โครงการปราชญ์ท้องถิ่นศิลปินพืน้ บ้านและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

(4.2.2.1)
โครงการวันสาคัญ

2. แผนการแลกเปลี่ยน เผยแพร่
ร่ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม

34. มีกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยน
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

มี=

0.13 0.13 0.067 0.067 0.067 0.067

(4.2.2.1)
0.7
    โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
(4.2.2.1)
โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน และ 0.3

0.175 0.175 0.175 0.175
0.1

0.1

0.1

แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
56 57 58 59

น้าโขง

โครงการหลัก

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

นานาชาติ
(4.2.2.1)

3. สร้างอัตลักษณ์และปลูกฝังความรัก
และความผูกผันและภาคภูมิใจของ
นักศึกษาและบุคลากรในความเป็น
มหาวิทยาลัยนครพนม

1. แผนรณรงค์ ส่งเสริมให้นักศึกษา/
35. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจใน
ตามแผน รณรงค์ ส่งเสริมให้
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
ห้นักศึกษา บุคลากรมีความรู้
( Cultural Understanding)
ความเข้าใจในวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
2. แผนการบูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 36.
กับการ
จานวนโครงการทานุบารุงฯ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
การเรียนการสอน

ร้อยละ

70 75 80 85 โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม
(4.3.1.1)
โครงการแสงธรรมแห่งภูมิปัญญา

0.28 0.07 0.07 0.07 0.07
0.08

0.02 0.02 0.02 0.02

(4.3.1.1)

โครงการ

1

1

2

2 โครงการอบรมงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

0.034 0.043 0.017 0.017 0.017 0.017

กับการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา
( 4.3.2.1)
โครงการเชื่อมโยงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับ
การเรียนการสอน การวิจยั และกิจกรรมนักศึกษา
( 4.3.2.1)

0.15

0.05 0.05 0.05

ผู้รับผิดชอบ
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แผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2556 - 2559
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการทีด่ ดี ว้ ยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวบ่งชี้

1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให้มี

37. ร้อยละของโครงการ
1.แผนการบริหารทรัพยากรคณะศิ
ลปศาสต์ฯ

ประสิทธิภาพ

หาวิทยาลัยนครพนม

ร้อยละ

56
70

เป้าหมาย
57
58
75
80

59
80

ร้อยละ

70

75

80

80

ระดับ

ดี

ดี

ดี

ดี

เครือข่าย

1

1

1

1

70

75

80

85

หน่วยนับ

ตามแผนกลยุทธ์ทดี่ าเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย
37. ร้อยละของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการทีด่ าเนินการได้
บรรลุเป้าหมาย

3.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

1.แผนพัฒนาระบบและกลไกการประกั
น นการประกัน
39.ผลการประเมิ

การศึกษา

คุณภาพการศึกษา

คุณภาพการศึกษา

2.สร้างเครือข่ายการแลกเปลี
40.จ
่ยนเรี
านวนเครื
ยนรู้ อข่ายด้านการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึ
ประกั
กษา
นคุณภาพการศึกษา

/คณะ

ระหว่างสถาบัน

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพือ่ มุง่ ผลสัมฤทธิ์

แผนการพัฒนาบุคลากรของคณะ
แบบ คลากรทีไ่ ด้รับการ
41.ร้อยละของบุ
มีส่วนร่วม

พัฒนาแบบมีส่วนร่วม

ร้อยละ

โครงการหลัก
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาแผน
กลยุทธ์ 4 ปี
( 5.1.1.1)

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04

โครงการประชุมเชิงปฏิบติ กิ ารจัดทาแผน
ปฎิบตั ริ าชการ ประจาปี
( 5.1.1.1)
โครงการทบทวนและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ
(5.3.1.1)
โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณ
ภาพการศึกษา
(5.3.2.1)

0.2

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
(5.4.1.1)
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
(5.4.1.1)
โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภมู ภิ าคลุม่
นาโขง
(5.4.1.1)
โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
(5.4.1.1)
โครงการพัฒนาระบบกลไกการปฏิบตั งิ าน
ทีค่ ลองตัว รวดเร็ว คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(5.4.1.1)
18. โครงการสนับสนุนการศึกษาต่อปริญาเอกและ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายแผน

0.05

0.05

0.05

0.05 คณะศิลปศาสตร์ฯ

0.9

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

ฝ่ายประกันฯ

0.3

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

ฝ่ายประกันฯ

1.4

0.35

0.35

0.35

0.35

ฝ่ายบริหาร /
ฝ่ายงานบุคลากร

1.4

0.35

0.35

0.35

0.35

0.6

0.15

0.15

0.15

0.15

0.3

0.1

0.1

0.1

0.3

0.1

0.1

0.1

3.00

1.00

1.00

1.00
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กลยุทธ์

แผนงาน

ตัวบ่งชี้

แผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่
42.ร้อยละความพึ
านิยม งพอใจของ
องค์กร

หน่วยนับ

ร้อยละ

56

70

เป้าหมาย
57
58

75

80

59

85

บุคลากรต่อการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากร

6. พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

1.ส่งเสริมระบบและกลไกการบริ
หาร าเร็จของค่า
43.ความส

การฝึกอบรมต่างประเทศ
(5.4.1.1)
19.โครงการคลินกิ วิชาการเพือ่ สนับสนุนการเข้า
สูต่ าแหน่งทางวิชาการและการเลือ่ นตาแหน่ง
(5.4.1.1)
20.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตตารา
เขียนบทความทางวิชาการ
(5.4.1.1)
23.โครงการแลกเปลีย่ นอาจารย์และนักวิจยั กับ
กลุม่ อาเซียน
(5.4.1.1)
21.โครงการการพัฒนาระบบสวัสดิการ
เงินเพิม่ พิเศษ ค่าตอบแทน
(5.4.2.1)
โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
(5.4.2.1)

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59

0.15

ผู้รับผิดชอบ

0.05

0.05

0.05

0.10

0.10

0.10

1.5

0.5

0.5

0.5

0.15

0.05

0.05

0.05

0.3

0.1

0.1

0.1

0.08

0.08

0.08

0.08

ฝ่ายความเสี่ยง

0.40

0.10

ฝ่ายบริหาร

คะแนน

5

5

5

5

โครงการบริหารความเสีย่ ง
(5.6.1.1)

0.24

ครัง

2

2

2

2

0.04

0.01

0.01

0.01

0.01

ฝ่ายแผน

ร้อยละ

75

80

85

85

0.08

0.02

0.02

0.02

0.02

ฝ่ายแผน

ร้อยละ

80

85

90

90

โครงการรายงานผลการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบตั ริ าชการรายไตรมาส
(5.7.1.1)
โครงการจัดทารายงานประจาปี
(5.7.1.1)
โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(5.7.1.1)

0.1

0.1

0.1

0.1

ฝ่ายการเงิน

ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมภายใน
เป้าหมายการบริหาร
หน่วยงาน

โครงการหลัก

0.08

ความเสี่ยงตามตัวชีวัด
สกอ.

7. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ

1.แผนงานพัฒนาระบบบริ44การรายงานผลการ
หารการเงินและ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ดาเนินงานต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
45.ร้อยละของโครงการ
ทีด่ าเนินการบรรลุตามแผน
46.ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบ
ประมาณรายจ่ายในภาพรวม

0.04
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แผนงาน

ตัวบ่งชี้
47.ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

หน่วยนับ
ร้อยละ

56
70

เป้าหมาย
57
58
71
72

59
73

โครงการหลัก
กิจกรรมรายงานการเงิน
ให้คณะกรรมการประจาคณะฯ
(5.7.1.1)

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ
รายได้ แผ่นดิน 56 57 58 59
0.08
0.02 0.02 0.02 0.02

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการเงิน

