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ค ำน ำ 
  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันราชภัฏนครพนม การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด วย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได ประกาศใช ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่  ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผล
ให สถาบันราชภัฏนครพนมได รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากนั้นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘    ได มีการหลอม
รวมสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดนครพนม ประกอบด วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได ประกาศใช ในราชกิจจานุเบกษา 
๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในจ านวน ๗ คณะ ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ด าเนินงานภายใต กรอบพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ภายใต กรอบแนวคิดของการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  กรอบทิศทางการพัฒนาด านการศึกษาของประเทศ และมุ่งเน นการพัฒนาเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
คือ “เสริมสร างความรู สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ดังนี้ อัตลักษณ์บัณฑิตระดับอุดมศึกษา คือ “1. มีสมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพ (Competency)  2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Communication) 3. เป็นบัณฑิตที่มีความรู ความเข าใจในวัฒนธรรมท องถิ่นสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง (Cultural  Understanding)”  
 แผนกลยุทธ์  4 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 -2559 (ฉบับปรับปรุง) จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาตร์  สอดคล องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี (พ.ศ. 2552 2565) กับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) และจุดเน นของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา นโยบายการบริหารงานของสภามหาวิทยาลัย ความ
สอดคล องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มจังหวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

 
 

     งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                   10 กรกฎาคม  2556 
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ปรชัญา  
           พัฒนาองคค์วามรู ้  ควบคูค่ณุธรรม   สบืสานวัฒนธรรมทอ้งถิน่   สมัพันธอ์นุภมูภิาคลุม่แมน่ ้าโขง  
   
วสิยัทศัน ์    
           คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เป็นองคก์รชัน้น าทางวชิาการและวชิาชพีระดับชาต ิเป็นแหลง่เรยีนรูส้รา้งองคค์วามรู ้ บรกิาร
วชิาการ  ท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรม และเชือ่มโยงประชาคมอาเซยีน 
  
พนัธกจิ  
        1. ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชพีเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่  
        2. การวจัิยในชัน้เรยีนและการวจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ 
        3. บรกิารวชิาการแกส่งัคม และบรกิารวชิาการแกอ่นุภมูภิาคลุม่น ้าโขง   
        4. สง่เสรมิท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่   
        5. การบรหิารจัดการทีด่ดีว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
  
วตัถปุระสงค ์ 
       1. เพือ่ผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้มคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามสามารถทางวชิาการ และทักษะใน 
วชิาชพีเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่  
      2.  เพือ่การวจัิยในชัน้เรยีนและการวจัิยเพือ่พัฒนาองคค์วามรู ้ 
      3.  เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการแกส่งัคม และบรกิารวชิาแกอ่นุภมูภิาคลุม่โขง   
      4.  เพือ่สง่เสรมิท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม และภมูปัิญญาทอ้งถิน่   
      5.  เพือ่การบรหิารจัดการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
  
 



เป้าหมาย  
1.   ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ  คณุธรรมแบบตรงตามความตอ้งการของสงัคม 
2.   พัฒนาอาจารยแ์ละบคุลากรใหม้คีณุภาพและคณุธรรม 
3.   ปฏริปูและปรับกระบวนการเรยีนการสอน  การวจิัย   การบรกิารวชิาการ  ท านุบ ารงุ 
ศลิปวัฒนธรรม อยา่งมปีระสทิธภิาพคณุภาพ 
4.  พัฒนาหลักสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
5.   พัฒนาคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์หเ้ป็นศนูยแ์หง่การเรยีนรูท้ัง้ทางดา้นวชิาการ  การ 
พัฒนาเทคโนโลยแีละเป็นศนูยข์อ้มลูศลิปวัฒนธรรม เพือ่ทอ้งถิน่และประเทศเพือ่นบา้น 
6.   ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการภายในคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ เพือ่น าไปสูก่ารบรหิารท ี
ดแีละตรวจสอบได ้
7.   พัฒนาระบบประกนัคณุภาพของคณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพ  
 
  
  
เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยันครพนม 
 “เสรมิสรา้งความรูสู้อ่นภุมูภิาคลุม่น า้โขง” 
  
  
อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยันครพนม 
ระดบัอดุมศกึษา 
- มสีมรรถนะตามสาขาวชิาชพี (Competency) 

- มคีวามสามารถในการสือ่สารภาษาในอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง (Communication) 

- เป็นบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิน่ สงัคมอนภุมูภิาคลุม่น า้โขง (Cultural Understanding) 
  

 





ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557  จ าแนกตามประเภทงบประมาณ

งบประมาณ 
งบรายจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

บุคลากร 15,601,648     68                   10,567,680     24.48              26,169,328     40             
งบด าเนินงาน 7,382,715       32.12              29,244,328     67.75              36,627,043     55             
งบลงทุน -                  -                  705,280          1.63                705,280          1               
งบเงินอุดหนุน -                  -                  2,650,000       6.14                2,650,000       4               
งบรายจ่ายอ่ืน -                  -                  -                  -                  -                  -            

รวม 22,984,363     100                 43,167,288     100                 66,151,651     100           

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
การผลิตบณัฑิต 7,382,715       32.12              25,800,000     55.88              33,182,715     50.16        
การวิจยัและพฒันา -                  -                  1,750,000       3.79                1,750,000       2.65          
การบริการวิชาการ 258,000          1.12                500,000          1.08                758,000          1.15          
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 204,000          0.89                400,000          0.87                604,000          0.91          
การบริหารจดัการองคก์ร 15,139,648     65.87              17,717,288     38.38              29,856,936     45.13        

รวม 22,984,363     100                 46,167,288     100                 66,151,651     100           

ภารกิจหลัก
งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ รวม

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลัยนครพนม

งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ รวม

ปีงบประมาณ 2557   จ าแนกตามภารกิจหลัก



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงาน  มหาวทิยาลัยนครพนม



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงาน  มหาวทิยาลัยนครพนม



ภาพแสดงระบบการมสีว่นร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์      
 ทีส่อดคลอ้งกับเอกลกัษณแ์ละอัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม
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นโยบาย

การจัดท าแผนกลยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2557

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 

 33



นโยบาย

การจัดท าแผนกลยุทธแ์ละจัดท าแผนปฏบิัตริาชการ   ประจ าปีงบประมาณ  2557

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม
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 3. ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมและบริการวชิาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง    4. ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 5. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนทีก่ลยุทธ์  (Strategy  Map)   
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยนครพนม

วิสัยทศัน์        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เปน็องค์กรชั นน้าทางวชิาการและวชิาชีพระดับชาติ เปน็แหล่งเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้  บริการวชิาการ  ท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

              พันธกิจ    1.ผลิตบนัทิตใหม้ีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพือ่พฒันาท้องถิ่น  2. การวจิัยในชั นเรียนและการวจิัยเพือ่พฒันาองค์ความรู้

ปร
ะสิ
ทธ

ผล
 

คุณ
ภา
พก

าร
ให้
บริ
กา
ร 

ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พ 

พฒั
นา
อง
ค์ก
ร 

พฒันาหลกัสูตรใหไ้ด้
มาตรฐานและสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน 

พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
ใหมี้คุณภาพและคุณธรรม 

พฒันาระบบ
สารสนเทศท่ี
ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ 

การจดัหาอุปกรณ์ ส่ือการเรียน
การสอนท่ีทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ 

พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดีและคล่องตวัมีประสิทธิภาพ 

พฒันาการเรียนรู้ดา้นการบริการ
วิชาการแก่สงัคม และแก่ประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และ
ประเทศเพื่อนบา้น 

หลกัสูตรไดม้าตฐานสอดคลอ้งกบั

มีระบบสารสนทเศท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพ นกัศึกษามีคุณภาพ 

มีอุปกรณ์และส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัมีมี

นกัวจิยัมีคุณภาพ 

การวจิยัในชั้นเรีน 
การบริการวชิาการแก่ประเทศอนุ

การเผยแพร่ผลงานวจิยั 
การถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่ชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน 

เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินและสู่ประเทศใน

ไดรั้บการยอมรับใน
ผลงานดา้นศิลปวฒันธรรม
ในทอ้งถ่ินและประเทศ 

ท านุบ ารุง และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

บริการวชิาการตามความตอ้งการของชุมชน 
 

การบริการวชิการตามกรอบ TOR  และ อ่ืน ๆ 

งานวจิยัใหม่ 

งานวจิยัน าไปใชป้ระโยชน์ 

ความพึงพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต 

คุณภาพการสอน ระบบการ
ให้บริการ  เร็ว

บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์รงตามความ
ตอ้งการของชุมชน 

งานวจิยัท่ีมีคุณภาพและ
เผยแพร่ผลงานวจิยั 

การให้บริการวชิาการท่ีเหมาะสมแก่
สังคมและในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า

สนบัสนุนการ
เรียนการสอน 

ระบบการบริหาร
จดัการท่ีดีดว้ยหลกั

บณัฑิตท่ีพึ่งประสงค ์

สนบัสนุนตามพนัธกิจ



  
 

 

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 4 ปี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
คณะฯ 

พันธกิจที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
นครพนมและมีความสอดคล้องกบัความต้องการของสังคม 

   

1. จ ำนวนหลักสตูรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม หรือรองรับ AEC หลักสตูร ≥2  

2. ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำในแต่ละหลักสูตรที่บรรลุตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 70  

3. คุณภำพของบัณฑติปรญิญำตร ีโทและเอก ตำมกรอบมำตรฐำน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ คะแนน ≥3.51  

4. บัณฑิตปรญิญำตรไีด้งำนท ำหรอืประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  ร้อยละ 80  

5. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80  

6. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน  ร้อยละ ≥80  

7. ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนวิจัยในช้ันเรียนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ร้อยละ ≥80  

8. ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ใช้บริกำรระบบข้อมลูสำรสนเทศ ร้อยละ 80  

9. ร้อยละของรำยวิชำที่ใช้ระบบ E-Learning ร่วมในกำรเรียนกำรสอน ร้อยละ 15  

10. ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนักศึกษำตำมอัตลักษณ์ / เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยนครพนม โครงกำร/คณะ ≥1  

11. ค่ำเฉลี่ยของผลประเมินอัตลักษณ์บัณฑติอุดมศึกษำ 3C คะแนน ≥3.51  

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยแผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 - 2559  (ปรับปรุง วันท่ี 10 กรกฎำคม 2556) 
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   มหำวิทยำลัยนครพนม 

.................................................... 



  

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 4 ปี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
คณะฯ 

พันธกิจที่ 2  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม    

12. ร้อยละของนักวิจัยใหม่ที่ได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ 70  
13. จ ำนวนเครือข่ำยกำรวิจยัประกอบด้วย  
- มหำวิทยำลัยกับชุมชน  
- มหำวิทยำลัยกับหน่วยงำน ภำครัฐ  
- มหำวิทยำลัยกับหน่วยงำน ภำคเอกชน 
- มหำวิทยำลัยกับองค์กร ชุมชน 
- มหำวิทยำลัยกับมหำวิทยำลัยทั้งภำยในประเทศ และระดับอนุภูมภิำคลุม่น้ ำโขง 

เครือข่ำย 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 

14.. ร้อยละผลงำนวิจัยที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์จริง ท้ังในระดับพื้นที่ ระดับภำคและระดับประเทศ ร้อยละ 20  

พันธกิจที่ 3  บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม    

15. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ร้อยละ 80  

16. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร/หน่วยงำน/องค์กรทีร่ับบรกิำรวิชำกำรและวิชำชีพ ร้อยละ 80  

17. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิชำกำรกับเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศ เครือข่ำย 1  

18. ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรให้บริกำรวิชำกำรกับเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยนอกประเทศ เครือข่ำย 1  

19. จ ำนวนผู้รับบริกำรวิชำกำรเทยีบกับเป้ำหมำยตำมแผน ร้อยละ 80  



  

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 4 ปี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
คณะฯ 

พันธกิจที่ 4  ท้านุบ้ารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมภิาคลุ่มน้้าโขง    

20. ร้อยละของโครงกำรที่บรรลุเปำ้หมำยตำมแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะ วัฒนธรรม ร้อยละ 80  

21. จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมศลิปะ วัฒนธรรมกับกำรเรยีนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ โครงกำร/คณะ 1  

22. จ ำนวนโครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสรมิ พัฒนำและเพิ่มคณุค่ำของศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญัญำท้องถิ่น โครงกำร 1 
 
 

 

23. จ ำนวนโครงกำรที่สร้ำงกระบวนกำรปลูกจติส ำนึก ควำมรัก ควำมผูกพันและควำมภำคภมูิใจ 
ต่อสถำบันของนักศึกษำ 

โครงกำร 1  

24. จ ำนวนโครงกำรที่สร้ำงกระบวนกำรปลูกจติส ำนึก ควำมรัก ควำมผูกพันและควำมภำคภมูิใจ 
ต่อสถำบันของบุคลำกร 

โครงกำร 1  

พันธกิจที่ 5  การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล    

25. ร้อยละควำมพึงพอใจเฉลีย่ของผู้ใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศ ร้อยละ 80  

26. ร้อยละของกำรบรรลเุป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 80  

27. ผลกำรประเมินกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ ดี  

28.  จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เครือข่ำย/คณะ 1  

29.  ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคณุวฒุิปริญญำเอก ร้อยละ 10  



  

ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 4 ปี  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด 

หมายเหตุ 
หน่วยนับ 

เป้าหมาย 
คณะฯ 

30. ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรมหำวิทยำลยันครพนม ร้อยละ 80  

31. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ร้อยละ 80  

32. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนฉกุเฉิน วิกฤต ร้อยละ 93  

33. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยในภำพรวม ร้อยละ 94  

34. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 76  

  
           หมำยเหตุ    

 - ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ จ ำนวนทั้งหมด 34  ตัวบ่งช้ี  

     

        

        



ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของกลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนมกับ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2565) /  
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) / 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม / นโยบายสภามหาวิทยาลัยนครพนม / กลยุทธ์มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

     ระดับอุดมศึกษา 

นโยบายกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ.2548 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ ์
คณะศิลปะศาสตร์ฯ 

1. รอยต่อกับการศึกษาระดับอื่น 
โดยมุ่งเน้นปรับปรุงทบทวน
กระบวนการผลติครู สนับสนุน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเต็ม
ความสามรถ ส่งเสรมิการสร้าง
โรงเรียนเฉพาะหรือห้องเรียน
เฉพาะในโรงเรียนท่ัวไป ส่งเสริม
การศึกษาของผู้มีความสามารถ 
ระบบการเรียนล่วงหน้า การเป็นพี่
เลี้ยงในการท าโครงงาน  
ผู้จบอาชีวะเข้าศึกษาต่อด้วยความ
ยืดหยุ่น CREDIT BANK และการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
2.การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาใน
ปัจจุบันปัญหาหลักคือ การไร้
ทิศทาง ความซ้ าซ้อน การขาด
คุณธรรม ขาดประสิทธิภาพ แนว
ทางการแก้ไขปัญหาโดย 
-สร้างกลไกการก ากับเพื่อลดเลิก
หลักสตูรที่ไม่เป็นท่ีต้องการ ลด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม (L = Leader of 
Change Management 
for Quality Education 
(All for Quality 
Education and Quality 
Education for All)) 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผูเ้ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์(E = 
Educator Professional) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบณัฑิตอย่างก้าว
กระโดด (G = Graduated 
with Quality and Social 
Responsibility) โดยม ี
ประเด็นที่ 1 เปลี่ยนระบบ

มาตรา 7  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ให้
ก าหนดภาระหน้าท่ีของ
มหาวิทยาลยัดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ผลิตบณัฑติให้มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการและ
ทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่าง
มีเหตผุล มคีุณธรรม จริยธรรม 
และมีความใฝ่เรียนรู ้
ข้อ 2. จัดการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพท้ังระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรีและระดับปริญญา
ตร ี
ข้อ 8. จัดการศึกษา โดยเน้น
ประชาชนในภูมิภาคที่ตั้งของ
มหาวิทยาลยัและประเทศ
ใกล้เคียงเป็นส าคัญ 
 
 
 

ข้อ 1. มหาวิทยาลัยควร
ปรับระบบบริหารองค์กร ให้
เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
ทั้งระดับอุดมศึกษาและ
ระดับอาชีวศึกษา 
ข้อ 2. มหาวิทยาลัยควร
ก าหนดแผนการเปดิคณะ
ใหม่และหน่วยงานอื่นๆ ใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2559 
ข้อ 4. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนา infrastructure ด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหาร เช่น ห้องเรยีนระดับ
ปัญญา Wireless 
University เป็นต้น 
ข้อ 6.  มหาวิทยาลัยควรมี
การก าหนดโครงการการ
สอนภาษาไทย เพื่อเตรียม

ปรัชญา : พัฒนาความรู้ คู่
คุณธรรม สมัพันธ์อนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 
 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น
มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข สถาบัน
ที่เน้นระดับปริญญาตรี 
หมายถึง สถาบันท่ีเน้นการ
ผลิตบัณฑติระดับปรญิญาตรี  
 
กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตบณัฑิตที่มี
ความรู้คู่คณุธรรม มีมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพตรง
ตามความต้องการของชุมชน
สังคมและศักยภาพในการ
แข่งขันในระดับอนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้าง
ภาพลักษณม์หาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ

ปรัชญา : พัฒนาองค์ความรู้   
ควบคู่คุณธรรม   สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น   สัมพันธ์อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง  

  
คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัย
กลุ่ม ข สถาบันที่เนน้ระดับ
ปริญญาตรี หมายถึง สถาบันที่
เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี  
 
กลยุทธ์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้คู่คุณธรรม มีมาตรฐานทาง
วิชาการและวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของชุมชนสังคมและ
ศักยภาพในการแข่งขนัในระดับ
อนุภูมภิาค 
ลุ่มน ้าโขง 
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เลิกคณะและสถาบันท่ีมีปัญหา
คุณภาพอย่างรุนแรง จัดกลไกการ
ตรวจสอบ และศูนย์ข้อมูลสถิต ิ
-ปรับปรุงกลไกการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา น า
ผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ 
ระบบการรับรองวิทยฐานะ 
-จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม 
คือ 
1) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน  
2) กลุ่มมหาวิทยาลัย 4 ป ี
3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
และสมบูรณ์แบบ 
4) กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. บทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การพัฒนาขีดความสามารถในการ

การน าองค์กรให้ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบ 
องค์รวม  
(L : Leader ofthe future) 
ประเด็นที่ 2 สร้างเอกภาพ
และคณุภาพของข้อมูลสถิติ
อุดมศึกษาโดย 
ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
(I : Information Based) 
ประเด็นที่ 3 เปลี่ยน
กระบวนทัศน์ด้านการศึกษา
โดยให้ความส าคญักับการ
พัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาเพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรูต้ามศักยภาพของ
ผู้เรยีนในทุกวัย (E : 
Freedom Learner 
Choice) 
ประเด็นที่ 5 ยกระดับ
คุณภาพบณัฑิตอย่างก้าว
กระโดด (L : Learner 
Quality improvement) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 3. สร้างหรือพัฒนาองค์

ความพร้อมส าหรับนักศึกษา
ต่างประเทศ ก่อนเข้าสู่การ
เรียนการสอนระบบปกติ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
และมหาวิทยาลัยต่างๆ ใน
ประเทศไทยท้ัง
ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา 
ข้อ 9. แต่ละคณะก าหนด
แผนการพัฒนาหลักสตูร ที่
จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ใน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
255-2559 รวมทั้งจ านวน
การรับนักศึกษาทุกหลักสตูร 
ทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสตูร
ใหม่ท่ีก าหนด เพื่อขยาย
โอกาสทางการศึกษา และ
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนท้องถิ่น และอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
 
 
 
 

สถานศึกษา คณาจารย์ ระบบ
การเรยีนการสอน และการ
กระจายโอกาสแกผู่้เรยีน 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยแก่

กลยุทธ์ที่ 2 : เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา คณาจารย์ ระบบการ
เรียนการสอน และการกระจาย
โอกาสแก่ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 : เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์
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แข่งขันของประเทศ โดยการ
เชื่อมต่อกับภาคการผลิตสร้าง
ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนา
ระบบการประเมิน “การวิจัย” 
เพื่อการจัดสรรทรัพยากร และวาง
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเสริม
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ให้มีการ
ท างานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลยั กลุ่มมหาวิทยาลัย 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม และ
ชุมชน ผลักดันให้เกดิ “ระบบวิจยั
แห่งชาติ” 
 
 
 
 
 
7. เครือข่ายอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยน
ระบบการน าองค์กรให้
ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบ
องค์รวม (L = Leader of 
Change Management 
for Quality Education 
(All for Quality 
Education and Quality 
Education for All)) 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนาผูเ้ชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย ์(E = 
Educator Professional) 
ประเด็นที่ 6น าประเทศพ้น
วิกฤติและช้ีน าการพัฒนา
ด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค ์
(O : Outcome Creative 
Research) 
 
ประเด็นที่ 7 บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน (N : National 
Sustainable 
development) 

ความรู้อย่างต่อเนื่อง และน า
ความรู้นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศและ
ภูมิภาคใกล้เคียง โดยเน้นการ
วิจัย การประยุกต์และการบูร
ณาการภูมิปญัญาท้องถิ่นกับ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมให้เข้มแข็ง มีสันติ
สุขและยั่งยืน 
ข้อ 4. ส่งเสรมิ ประยุกต์ และ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 5. ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ ถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตและบริการชุมชน สังคม 

ข้อ 8. มหาวิทยาลัยควร
เร่งรัดและพัฒนา
กระบวนการจดัท างานวิจัย 
ที่มีคุณภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอนและชุมชน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์และนักวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือการวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศ 
และประเทศในอนุภูมภิาคลุ่ม
น้ าโขง 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบ
และกลไกการตีพิมพ์ เผยแพร่
และการจัดการความรู้งานวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหารจัดการ
งานบริการวิชาการ 

และนกัวิจัย 
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบและ
กลไกการตีพิมพ์ เผยแพร่และการ
จัดการความรู้งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ 
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และประเทศ ตลอดการชี้น า
ทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและ
สังคม 
ข้อ 7. ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษา การวิจัย และการ
บริการกับสถาบันและ
หน่วยงานอ่ืน ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
ข้อ 9. ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมที่ตอบสนองความ
ต้องการและเสริมสร้างองค์
ความรู้ของชุมชนให้เข้มแข็ง 
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรคศ์ิลปวิทยาเพื่อ
ความเจรญิก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน 
 
 
 
ข้อ 6. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนา
ศูนย์บริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสรมิและ
สร้างเครือข่ายการให้บริการ
วิชาการในชุมชนสังคม
ประเทศและอนุภมูิภาคลุ่มน้ า
โขง 
กลยุทธ์ที่ 4 : บริการวิชาการ 
และบูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม 
สนับสนุนกิจกรรมด้านศลิปะ 
วัฒนธรรมเพื่อเสรมิสร้างอัต

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการให้บริการวิชาการใน
ชุมชนสังคมประเทศและอนุ
ภูมิภาคลุม่น ้าโขง 
กลยุทธ์ที่ 3 : บริการวิชาการ และ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัย เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์นักศกึษา 



 

     ระดับอุดมศึกษา 
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(พ.ศ.2551-2565) 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาฉบับท่ี 11 
(พ.ศ.2555-2559) 

พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ.2548 

นโยบายสภา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 

กลยุทธ ์
คณะศิลปะศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา มุ่งเน้นให้
ความส าคญักับ “สภา
มหาวิทยาลยั” จัดตั้งองค์กรกลไก
การพัฒนาผู้ก ากับนโยบายและ
ผู้บริหารในลักษณะ Institute of 
directors (IOD) 
5. การเงินอุดมศึกษามุ่งเน้นการ
ปรับปรุงระบบการจดัสรร
งบประมาณ โดยยังคง Supply 
SideFinancing Performance 
Based และสอดคล้องเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ ยังคงกองทุน 
กยศ. ตามความจ าเป็น เพิม่
กองทุนประเภท Contribution 
Scheme จัดตั้งกองทุนพัฒนา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการ
บริหารการเงินอุดมศึกษา 
เพื่อขับเคลื่อน
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (S = Satang 
Utilization) 
ประเด็นที่ 4 พัฒนาอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ 
(Education 
Professionalism) 
ประเด็นที่ 8 สร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 10. จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุและ
ยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชน และให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและบรหิารจดัการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 1. มหาวิทยาลัยควร
ปรับระบบบริหารองค์กร ให้
เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
ทั้งระดับอุดมศึกษาและ
ระดับอาชีวศึกษา 
ข้อ 5. มหาวิทยาลัยควร
พัฒนาและปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
นครพนม เพ่ือการ

ลักษณ์นักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ และส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกจิตส านึก 
ความรัก ความผูกพัน และ
ความภาคภูมิใจในความเป็น
นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยันครพนม  
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 : เร่งรัดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับการ
บริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ 

กลยุทธ์ที่ 2 : อนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ และส่งเสริมการ
ด้าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมบนพื นฐานความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกจิตส้านกึ ความ
รัก ความผูกพัน และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นนักศกึษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นครพนม  
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือมุ่งผลสมัฤทธิ ์
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหาร
ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการ
บริหารการเงินและงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อุดมศึกษาพัฒนาอาจารย์ การวจิยั 
ร่วมมือภาคการผลติจัดตั้ง Buffer 
Organization ให้อิสระในการ
บริหารการเงินแก่มหาวิทยาลัย 
6. การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา โดยการปรบัระบบการ
พัฒนาอาจารย์ให้มีความ
หลากหลาย 

สถาบันอุดมศึกษา 
(G : Generate quality 
trust) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลัก  ธรรมาภิบาล 
ข้อ 7. ผู้บริหารระดับสูง
ด าเนนิการจัดหาทรัพยากร
และแหล่งทุนต่างๆ เพื่อ
เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา 
ข้อ 10. การก าหนดตัวบ่งช้ี
ของแผนกลยุทธ์ ต้องให้
ครอบคลมุพันธกิจหลักของ
สถาบัน อุดมศึกษา และ
ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งช้ี
ให้สามารถวัดได้ชัดเจน 
ข้อ 11. การจัดท าแผนกล
ยุทธ์ต้องให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลยัทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมด้วย และเมื่อได้รับ
การเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยัแล้ว ให้
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ของ

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาระบบ
การบริหารการเงินและ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มหาวิทยาลยัทั้ง
ระดับอุดมศึกษาและระดับ
อาชีวศึกษา ให้บุคลากรได้ 
รับทราบและถือปฏิบตัิต่อไป 
 

 
 

 



 

 ปรัชญา     พฒันาองค์ความรู้   ควบคู่คุณธรรม   สืบสานวฒันธรรมท้องถิ่น   สัมพนัธอ์นุภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง

การวิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างแผนกลยทุธกั์บแผนปฏบิตัิการประจ าปี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม

วิสัยทศัน์        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เปิดโอกาสทางการศึกษาผลิตบัณฑิตทีม่ีความรู้คุณธรรมจริยธรรมมีความสามารถทางวชิาการ การจดัการศึกษาทีดี่ การวจิยัในชั นเรียนและการวจิยั
      เพือ่พฒันาองค์ความรู้ ใหก้าร บริการวชิาการแกสั่งคม  ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรม การบริหารองค์กรด้วยหลัก ธรรมาภบิาล และส่งเสริมใหค้วามร่วมมือในอนุภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
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โครงการ

พนัธกจิ

โครงการย่อย 

1. ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถทางวิชาการ และ

2. การวิจยัในชั้นเรียน และการ
วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 

3. บริการวิชาการแก่สงัคม 
และบริการวิชาการแก่อนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

4.  ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

5. การบริหารจดัการ
องคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิ
บาล 

จ านวน  63 โครงการหลกั จ านวน 6 โครงการหลกั จ านวน 8 โครงการหลกั จ านวน 8 โครงการ จ านวน 27 โครงการหลกั 

จ านวน 99 โครงการยอ่ย จ านวน 7 โครงการยอ่ย จ านวน 9   โครงการยอ่ย จ านวน  9 โครงการยอ่ย จ านวน 31 โครงการยอ่ย 

พันธกิจท่ี 1  

กลยุทธ์ที่ 1:ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  คู่คุณธรรม มีมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต้องการของชุมชน 
สังคมและมีศักยภาพ   ในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคลุ่ม

น ้าโขง  

กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
กลยุทธ์ท่ี 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย์ ระบบ
การเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแก่ผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่  4 :  เสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

  

 

  

พันธกิจที่ 2   

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างและ

พฒันาศกัยภาพด้านการ

วิจยัแก่อาจารย์และ

นกัวิจยั 

ยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาระบบ
และกลไกการตีพิมพ์ 
เผยแพร่และการจัดการ

ความรู้งานวิจัย   

  

  

  

  

  

  

  

  

พันธกิจที่ 3  

กลยุทธ์ท่ี 1:พฒันาระบบและกลไก

การบริหารจดัการงานบริการ

วิชาการ   

กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายการให้บริการวิชาการ    
ในชุมชน  สังคม  ประเทศและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  

กลยุทธ์ที่ 3 :  บริการวิชาการ และ
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม   

  

  

  

  

  

  

  

พันธกิจที่ 4  
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 :  อนุรักษ์ สืบทอด 
เผยแพร่ และส่งเสริมการ
ด้าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม บนพื นฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกจิตส้านึก ความ
รัก ความผูกพัน และความ
ภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นครพนม   

  

  

  

  

  

  

  

  

พันธกิจที่ 5    
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ ์ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารความ

เสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหาร

การเงินและงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

  

แผนงานและ 
ตวับ่งช้ีกลยุทธ์ 

ตวับ่งช้ี 
แผนปฏบิัติ

จ านวน 11 ตวับ่งช้ี จ านวน 3 ตวับ่งช้ี จ านวน 5 ตวับ่งช้ี จ านวน 5 ตวับ่งช้ี จ านวน 11 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 1  จ  านวน 8 แผนงาน 
11 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 2  จ  านวน 
3 แผนงาน 3 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 3 จ  านวน 3
แผนงาน  5 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 4 จ  านวน 4 
แผนงาน 5 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 5 จ  านวน 9 
แผนงาน 10  ตวับ่งช้ี 



  



2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 :  ผลิตบัณฑิตทีม่ี 1. แผนงานปรับปรุงและพัฒนา 1.จ านวนหลักสูตรทีป่รับปรุงหรือ หลักสูตร ≥2 ≥2 ≥2 ≥2  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน

ความรู้คู่คุณธรรม มีมาตรฐาน หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เปิดใหม่ ทีต่อบสนองความต้องการ
ทางวชิาการและวชิาชีพ และตอบสนองความต้องการ ของสังคม หรือรองรับ AEC
ตรงตามความต้องการของ ของสังคม อนุภูมิภาค
ชุมชน สังคมและมีศักยภาพ ลุ่มน  าโขง 2.ร้อยละของจ านวนนักศึกษา ร้อยละ 70 75 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
ในการแข่งขันในระดับ ในแต่ละหลักสูตรทีบ่รรลุตามเป้าหมาย
อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพ 3.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท คะแนน ≥3.51 ≥3.52 ≥3.53 ≥3.54  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
บัณฑิต และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ใช้เกณฑ์ของ สมศ.)
4.บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท าหรือ ร้อยละ 80 80 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

กลยทุธท์ี ่2 :  เสริมสร้าง 1. แผนงานเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัย ภาพลักษณ์และการ

ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที ่1  ผลิตบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที ่1  ผลิตบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

กลยทุธท์ี ่3 :  พัฒนาคุณภาพ 1. แผนงานพัฒนาการจัด 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 80 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
สถานศึกษา คณาจารย ์ระบบ การเรียนการสอน 6. ร้อยละความส าเร็จของการจัดการเรียน ร้อยละ 80 81 82 83  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
การเรียนการสอน และการ การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญบรรลุ
กระจายโอกาสแก่ผู้เรียน เป้าหมายตามแผน

7. ร้อยละความส าเร็จของงานวจิัยใน ร้อยละ 80 81 82 83  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
ชั นเรียนบรรลุเป้าหมายตามแผน
8.ร้อยละของรายวชิาทีใ่ช้ระบบ E-Learning ร้อยละ 15 15 20 20  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
ร่วมในการเรียนการสอน

2. แผนงานส่งเสริมศักยภาพ
ความเชีย่วชาญของคณาจารย์
3. แผนงานจัดตั งคณะและ
สาขาวชิาใหม่
4. แผนงานพัฒนาเครือข่าย 9. ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ ร้อยละ 80 80 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ*

กลยทุธท์ี ่4 :  เสริมสร้าง 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ 10.ร้อยละความส าเร็จของโครงการ  โครงการ 1 1 2 2  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ นักศึกษาตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา มหาวทิยาลัยนครพนม  / เอกลักษณ์
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11. ค่าเฉล่ียของผลประเมินอัตลักษณ์ คะแนน 3.51 3.6 3.7 3.8  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน

บัณฑิตอุดมศึกษา 3c



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที ่1  ผลิตบันทิตให้มีความรู ้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

รวมพันธกิจที่ 1  มี  4 กลยทุธ์  8 แผนงาน 11 ตัวบ่งชี้



2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 :  สร้างและพัฒนา 1. แผนงานส่งเสริม  1. ร้อยละของนักวจิัยใหม่ทีไ่ด้รับ ร้อยละ 70 72 74 76  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการจัดการคุณภาพ
ศักยภาพด้านการวจิัยแก่อาจารย์ การผลิตผลงานและ การพัฒนา
และนักวจิัย พัฒนาศักยภาพนักวจิัย

กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาเครือข่าย 1. แผนงานสนับสนุนการวจิัย
ความร่วมมือการวจิัยกับ เชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่
หน่วยงานภายนอกทัง้ภาครัฐ (ABC:Area Base Collaborative 
และเอกชน ทัง้ในประเทศ Research)
และกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

กลยทุธท์ี ่3 :  พัฒนาระบบและ 1. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 2. จ้านวนเครือข่ายการวจิัยประกอบด้วย เครือข่าย 10 10 10 10
กลไกการตีพิมพ์ เผยแพร่และ การเผยแพร่ผลงานวจิัย  - มหาวทิยาลัยกับชุมชน
การจัดการความรู้งานวจิัย  - มหาวทิยาลัยกับหน่วยงาน ภาครัฐ

 - มหาวทิยาลัยกับหน่วยงาน ภาคเอกชน
 - มหาวทิยาลัยกับองค์กร ชุมชน
 - มหาวทิยาลัยกับมหาวทิยาลัยทัง้ภายใน
ประเทศและระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง

2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 3.ร้อยละผลงานวจิัยทีม่ีการน้าไปใช้ ร้อยละ 20 25 30 35  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการจัดการคุณภาพ
ผลงานวจิัยสู่การใช้ประโยชน์ ประโยชน์จริงทัง้ในระดับพืน้ที่

ระดับภาคและระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที่ 2  การวจิัยในชัน้เรียนและการวจิัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที่ 2  การวจิัยในชัน้เรียนและการวจิัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

รวมพันธกิจที่ 2  มี  2 กลยทุธ์  3 แผนงาน 3 ตัวบ่งชี้



2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 :  พัฒนาระบบและ 1. แผนงานพัฒนาระบบและกลไก 1.ร้อยละความส าเร็จของ ร้อยละ 80 81 82 83  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
กลไกการบริหารจัดการ การบริการวชิาการทีต่อบสนอง การบริการวชิาการทีบ่รรลุเป้าหมาย
งานบริการวชิาการ ความต้องการพัฒนาและเสริม ตามแผน

สร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 

กลยทุธท์ี ่2 :  ส่งเสริมและสร้าง 1. แผนงานส่งเสริมการให้บริการวชิาการ 2. ร้อยละความส าเร็จในการบริการวชิาการ เครือข่าย 1 1 1 1
เครือข่ายการให้บริการวชิาการ กับเครือข่ายความร่วมมือของ กับเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
ในชุมชน  สังคม  ประเทศ มหาวทิยาลัย
และอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 3. ร้อยละความส าเร็จในการบริการวชิาการ เครือข่าย 1 1 1 1

กับเครือข่ายความร่วมมือภายนอกประเทศ

กลยทุธท์ี ่3 : บริการวชิาการ 1. แผนงานการให้บริการวชิาการ 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 82 84 86
และบูรณาการกับการเรียน ตามแนวทางการให้บริการ  / หน่วยงาน/องค์กรทีรั่บบริการวชิาการ
การสอนหรือการวจิัย วชิาการของ มหาวทิยาลัย และวชิาชีพ
เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง นครพนม

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

 พันธกิจที ่3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง  พันธกิจที ่3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง พันธกิจที ่3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

เป้าหมาย

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

 พันธกิจที ่3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง  พันธกิจที ่3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง พันธกิจที ่3  ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุม่น้ าโขง

ของชุมชน สังคม (1) แผนการบริการวชิาการตาม 5. จ านวนผู้รับบริการวชิาการเทียบ ร้อยละ 80 82 84 86
แนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ กับเป้าหมายตามแผน
รัตนราชสุดาฯ
(2) เพือ่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพระยคุลบาท
(3) บริการวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชน
(4) การบริการวชิาการพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ชุมชน OTOP
(5)แผนงานบริการวชิาการทีเ่สริมสร้าง
ความเข้มแข็งและชี น าสังคม
(6)แผนงานส่งเสริมการบริการวชิาการ
ทีเ่สริมสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
(7) แผนงานบริการวชิาการทีส่ร้าง
รายได้

รวมพันธกิจที่ 3  มี  3 กลยทุธ์  3 แผนงาน 5 ตัวบ่งชี้



 รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน





2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุน 1. แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1..ร้อยละของโครงการทีบ่รรลุ ร้อยละ 80 81 82 83 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมด้านศิลปะ วฒันธรรม ท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม เป้าหมายตามแผนการด าเนินงาน
เพือ่เสริมสร้างอัตลักษณ์ ทีส่อดคล้องกับการส่งเสริม ด้านท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม
นักศึกษา อัตลักษณ์ของนักศึกษา

และการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง

2. แผนงานพัฒนาสุนทรียภาพ 2. จ านวนโครงการทีม่ีการบูรณาการ โครงการ 1 1 1 1 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
ด้านศิลปะ วฒันธรรมในระดับ กิจกรรมศิลปะ วฒันธรรมกับการเรียน
หน่วยงานและระดับ การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มหาวทิยาลัย

กลยทุธท์ี ่2 : อนุรักษ์ สืบทอด 1. แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรม 3.จ านวนโครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
เผยแพร่ และส่งเสริม การอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ส่งเสริม พัฒนาและเพิม่คุณค่าของ
การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมบนพื นฐาน ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่
ศิลปะ วฒันธรรม บนพื นฐาน ความหลากหลายทางวฒันธรรม
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ลุ่มน  าโขง

2. แผนงานสนับสนุนการศึกษาวจิัย โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
เพือ่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่งเสริม 
พัฒนาและเพิม่คุณค่าทาง
ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิน่ลุ่มน  าโขง

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที่ 4 : ท านุบ ารุง ส่งเสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภูมิภาคลุม่น  าโขง

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที่ 4 : ท านุบ ารุง ส่งเสริมและ เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมอนุภูมิภาคลุม่น  าโขง

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี หน่วยนับ
เป้าหมาย

กลยทุธท์ี ่3 : ปลูกจิตส านึก 1. แผนงานส่งเสริมให้นักศึกษา 4.จ านวนโครงการทีส่ร้างกระบวนการ โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
ความรัก ความผูกพัน และ บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ปลูกจิตส านึก ความรัก ความผูกพัน
ความภาคภูมิใจในความเป็น และภาคภูมิใจต่อสถาบัน และความภาคภูมิใจต่อสถาบันของ
นักศึกษาและบุคลากร นักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยนครพนม 5.จ านวนโครงการทีส่ร้างกระบวนการ โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

ปลูกจิตส านึก ความรัก ความผูกพัน
และความภาคภูมิใจต่อสถาบันของ
บุคลากร

รวมพันธกิจที่ 4  มี  3 กลยทุธ์  4 แผนงาน 5 ตัวบ่งชี 



2556 2557 2558 2559

กลยทุธท์ี ่1 :  พัฒนาระบบ 1. แผนงานการบริหารทรัพยากร 1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ  ร้อยละ 80 82 84 86  รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน
การบริหารทรัพยากรให้มี มหาวทิยาลัยนครพนม แผนการด าเนินงาน
ประสิทธภิาพ
กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาระบบ 1. แผนงานพัฒนาระบบและกลไก 2. ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ ร้อยละ 80 81 82 83 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ

2. แผนงานพัฒนาระบบการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร 3. ผลการประเมินการประกัน คะแนน ≥3.51 ≥4.00 ≥4.25 ≥4.51  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการจัดการคุณภาพ
และผู้ใช้บัณฑิตในการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพการศึกษา

3. แผนงานการสร้างเครือข่ายการ 4. จ านวนเครือข่ายด้านการประกัน เครือข่าย 1 1 1 1  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการจัดการคุณภาพ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาระหวา่งสถาบัน

กลยทุธท์ี ่3  : พัฒนาทรัพยากร 1. แผนงานการพัฒนา 5. ร้อยละของอาจารยท์ีม่ีคุณวฒิุ ร้อยละ 10 15 20 25 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
มนุษยเ์พือ่มุง่ผลสัมฤทธิ์ บุคลากรของมหาวทิยาลัย ปริญญาเอก

แบบมีส่วนร่วม

2. แผนงานเสริมสร้าง 6.ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 81 82 83 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
ค่านิยมร่วมและวฒันธรรม ของบุคลากรมหาวทิยาลัย
องค์กร นครพนม

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที่ 5 :  การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559

พันธกิจที่ 5 :  การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

กลยทุธท์ี ่4 :  พัฒนาระบบ 1. แผนงานส่งเสริมระบบและกลไก 7. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 80 82 84 86  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการจัดการคุณภาพ
บริหารความเส่ียง การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็น บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียง

รูปธรรมภายในหน่วยงาน

2. แผนงานบริหารความเส่ียงในภาวะ 8. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 93 94 95 96 รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานทีแ่ละชุมชน
วกิฤตและฉุกเฉิน บรรลุเป้าหมายตามแผนฉุกเฉิน วกิฤต สัมพันธ์

กลยทุธท์ี ่5 : พัฒนาระบบ 1. แผนงานพัฒนาระบบบริหาร 9. ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 94 95 96 97 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
การบริหารการเงินและ การเงินและงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
งบประมาณอยา่งมีประสิทธภิาพ

  10. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 76 77 78 79 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

รวมพันธกิจที่ 5  มี  5 กลยทุธ์  9  แผนงาน 10 ตัวบ่งชี้

รวมพันธกิจที่ 1-5  มีทั้งหมด  17 กลยทุธ์  33 แผนงาน 34 ตัวบ่งชี้



 รองฯฝ่ายวชิาการ บัณฑิตศึกษา และแผนงาน












