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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) ประจ าปีงบประมาณ 2558 จัดท า
ขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาตร์  สอดคล องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 15 ปี (พ.ศ. 2552 2565) กับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 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 
ความสอดคล องกับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกลุ่มจังหวัดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
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ปรชัญา 

จรยิธรรม  น ำปัญญำ สรำ้งคณุคำ่ควำมเป็นคน 
  
  

ปณิธาน 

ผลติบณัฑติทีม่คีณุภำพไดต้ำมมำตรฐำนและคณุลักษณะทีพ่งึประสงคท์ีก่ ำหนดไว  ้

2. พัฒนำงำนดำ้นกำรวจัิยและงำนสรำ้งสรรคอ์ยำ่งมคีณุภำพและประสทิธภิำพเพือ่ใหไ้ดผ้ลงำนทีเ่ป็นนวัฒกรรมทีน่ ำไปสูก่ำรสรำ้งและพัฒนำบณัฑิตทีเ่รอืงปัญญำ 

3. ใหบ้รกิำรวชิำกำรตำมกลุม่เป้ำหมำย ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศทัง้แบบใหเ้ปลำ่และเชงิพำณชิยแ์ละน ำผลมำใชพั้ฒนำกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจัย 

4. สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนำสนุทรยีภำพในมติทิำงศลิปะและวฒันธรรมของทอ้ง 

ถิน่และของชำตเิพือ่ใหด้ ำรงวถิชีวีติทีม่คีณุคำ่อยำ่งมรีสนยิม สำมำรถอยูใ่นสงัคมดว้ยควำมเขำ้ใจ มนี ้ำใจ อยำ่งมคีวำมสขุ  

 5. พัฒนำระบบกำรบรหิำรและกำรจัดกำรทีด่มีเีอกภำพสอดคลอ้งกบัหลักธรรมมำภบิำลและพัฒนำกำรประกนัคณุภำพทีม่มีำตรฐำนเพือ่น ำไปสูก่ำรพัฒนำ
คณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 6. ด ำรงสถำนะควำมเป็นผูช้ ีน้ ำสงัคม โดยรว่มกนัชีแ้นะ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ สงัคมตำมนโยบำยของรัฐ และของมหำวทิยำลัยนครพนม  
  
  

วสิยัทศัน ์

คณะศลิปศำสตรเ์ป็นองคก์รทีม่คีวำมเป็นเลศิในกำรปลกูปัญญำ สรำ้งคณุคำ่ควำมเป็นคน 

คดิคน้วชิำกำร  บรกิำรสงัคม 
  

 



พนัธกจิ  

        1. ผลติบณัฑติ สูส่งัคมแหง่ภมูปัิญญำและกำรเรยีนรู ้มคีวำมสำมำรถทำงวชิำกำรและทักษะวชิำชพี มคีณุธรรม จรยิธรรม เพือ่เป็นบณัฑติทีม่คีุณภำพ 

        2. พัฒนำกำรวจิัย ผลงำนวจิัยทีส่รำ้งสรรคเ์กดิประโยชนก์บักำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรปฏบิตัพิันธกจิอืน่ๆของคณะ  สรำ้งเครอืขำ่ยควำมร่ วมมอืระหวำ่ง
สถำบนักำรศกึษำทัง้ในและตำ่งประเทศ  

        3. พัฒนำกำรใหบ้รกิำรวชิำกำรแกส่งัคมทีท่ันสมยั ทัง้ในและนอกประเทศ เพือ่เสรมิสรำ้งควำมเขม้แข็งและยัง่ยนืของสงัคมและประเทศชำต ิ  

        4. สง่เสรมิท ำนุบ ำรงุศลิปวฒันธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสำน พัฒนำ เผยแพรศ่ลิปวัฒนธรรมภมูปัิญญำทอ้งถิน่   

        5. กำรบรหิำรจัดกำรทีด่ดีว้ยหลกัธรรมำภบิำล  ม ี4 ขอ้สนับสนุน ดังนี้ 

  1) พัฒนำกำรบรหิำรและกำรจัดกำรบนฐำนควำมรูแ้ละนวัตกรรม ยดึหลักธรรมำภบิำล กำรใชท้รัพยำกรเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพและ
ประสทิธผิล คุม้คำ่ เกดิประโยชนส์งูสดุกบัทกุภำคสว่นอยำ่งมดีลุยภำพ 

  2) พัฒนำศักยภำพกำรเงนิและงบประมำณเชงิกำรบรหิำร จัดกำรดำ้นกำรเงนิทีเ่นน้ควำมโปรง่ใส ควำมถกูตอ้ง ใชเ้ม็ดเงนิอยำ่งคุม้คำ่ มี
ประสทิธภิำพและเกดิประโยชนส์งูสดุ มแีผนกำรใชเ้งนิทีส่ะทอ้นควำมตอ้งกำรใชเ้งนิอยำ่งมปีระสทิธภิำพ จัดสรรงบประมำณและจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งเป็นระบบ
ทกุพันธกจิ มรีะบบตรวจสอบกำรใชเ้งนิอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

  3) พัฒนำระบบและกลไกกำรประกนัคณุภำพ มกีำรควบคมุดแูลปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภำพ ตรวจสอบ ตดิตำม ประเมนิผลกำร
ด ำเนนิงำน เพือ่น ำไปสูก่ำรพัฒนำปรับปรงุคณุภำพอยำ่งตอ่เนือ่งสม ำ่เสมอ มกีำรพัฒนำนวัตกรรมดำ้นกำรประกนัคณุภำพของคณะ  

   4) ยกระดับคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำของคณะใหส้งูขึน้ทัดเทยีมกบันำนำอำรยะประเทศ ทัง้ในระดับภมูภิำคและนอกภมูภิำค 

เสรมิสรำ้งควำมรว่มมอืและมเีป้ำหมำยรว่มกนัระหวำ่งหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่เป็นกำรเชีย่มโยงกำรด ำเนนิงำนสูก่ำรพัฒนำคณุภำพรว่มกนั 
  

เอกลกัษณ์มหาวทิยาลยันครพนม 

“เสรมิสรำ้งควำมรูสู้อ่นุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง” 
  

อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยันครพนม 

ระดบัอดุมศกึษา 

- มสีมรรถนะตำมสำขำวชิำชพี (Competency) 

- มคีวำมสำมำรถในกำรสือ่สำรภำษำในอนุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง (Communication) 

- เป็นบณัฑติทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในวัฒนธรรมทอ้งถิน่ สงัคมอนุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง (Cultural Understanding) 

 



เป้าประสงค ์
  

1. เพือ่พัฒนำศักยภำพและสมถรรนะของนักศกึษำ สูก่ำรเป็นบณัฑติผูม้ปัีญญำ และเป็นภมูปัิญญำของสงัคมและประเทศชำต ิโดยเนน้กำรแสวงหำควำมรู ้พัฒนำควำมรู ้
ไดด้ว้ยตนเอง  และพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน กำรบรหิำรจัดกำรหลกัสตูร และพัฒนำหลักสตูร ซึง่เป็นองคป์ระกอบส ำคญัในกำรผลติบณัฑติใหม้คีณุภำพ ประสทิธภิำพ 
มำตรฐำนตำมทีก่ ำหนดและสอดคลอ้งกบัปรัชญำ ปณธิำน วสิยัทัศน ์พันธกจิและเป้ำประสงค ์

 2. เพือ่พัฒนำคณุภำพกำรวจิัย ใหไ้ดผ้ลงำนวจิัยและงำนสรำ้งสรรคท์ีม่คีณุภำพ มปีระโยชน ์และน ำผลกำรวจิัยมำพัฒนำองคค์วำมรูใ้หม ่ใหม้คีณุภำพ
และประสทิธภิำพ ตลอดจนบรูณำกำรงำนวจัิยกบักำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรด ำเนนิพันธกจิตำ่งๆ  

 3. เพือ่สรำ้งสรรคก์ำรใหบ้รกิำรวชิำกำรแกส่งัคม เป็นบรกิำรทีท่ ำประโยชนใ์หก้บัสำธำรณะ ชมุชน และสงัคม มกีำรบรูณำกำรเพือ่ใชป้ระโยชนด์ำ้นกำร
พัฒนำหลักสตูร ดำ้นกำรเรยีนกำรสอน และกำรวจิัย สรำ้งเครอืขำ่ยกบัหน่วยงำนตำ่งๆ 

 4. เพือ่กำรบรูณำกำรกำรท ำนุบ ำรงุศลิปะและวัฒนธรรมเขำ้กบัพันธกจิอืน่ ๆ โดยเฉพำะกบักำรเรยีนกำรสอนและกจิกรรมนักศกึษำ และเพือ่เสรมิสรำ้ง
ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ และภำคภมูใิจในศลิปะวฒันธรรมไทย ทีเ่ป็นรำกเหงำ้ วถิชีวีติ ทีช่ว่ยใหค้นไทยอยูร่ว่มกนัอยำ่งสงบสนัตสิขุตลอดมำ มกีำรปรับใชศ้ลิปะและ
วัฒนธรรมตำ่งประเทศอยำ่งเหมำะสม 

 5. เพือ่กำรบรหิำรจัดกำรทีด่ดีว้ยหลักธรรมำภบิำล    มเีป้ำประสงค ์สนับสนุน 4 ขอ้ ดังนี ้

1)   เพือ่ใหก้ำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย ์สำรสนเทศ รวมถงึทรัพยำกรอืน่ๆ ใหม้คีณุภำพและสมัฤทธิผ์ลตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้สอดคลอ้งกบัปรัชญำ ปณธิำน 
วสิยัทัศน ์และพันธกจิ โดยยดึหลักธรรมำภบิำล  

เพือ่พัฒนำศักยภำพเชงิกำรบรหิำรจัดกำรดำ้นกำรเงนิ และงบประมำณ ทีเ่นน้ควำมโปรง่ใส ถกูตอ้ง คุม้คำ่ ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล และเกดิประโยชนส์งูสดุ  

เพือ่พัฒนำใหเ้กดินวตักรรม ดำ้นกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำภำยใน ทแีสดงถงึศักยภำพ กำรพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำอยำ่งตอ่เนือ่ง  

เพือ่เสรมิสรำ้ง สนับสนุน สง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรมทีจั่ดใหก้บันักศกึษำ ผำ่นกจิกรรมพัฒนำนักศกึษำ ซึง่เป็นปัจจัยส ำคัญของกำรพัฒนำคณุภำพบณัฑติ  

เพือ่สง่เสรมิ สนับสนุน กำรพัฒนำคณุภำพและมำตรฐำนกำรศกึษำใหม้คีวำมเป็นสำกล และทัดเทยีมกบันำนำอำรยะประเทศ 

 



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงาน  มหาวทิยาลัยนครพนม



ภาพแสดงกระบวนการจัดท าแผนและการติดตามผลการด าเนินงาน  มหาวทิยาลัยนครพนม



ภาพแสดงระบบการมสีว่นร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์      
 ทีส่อดคลอ้งกับเอกลกัษณแ์ละอัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม



           

ภาพแสดงระบบการมสีว่นร่วมของผู้เรียนและบคุลากรในการปฏบิตัติามกลยทุธ์      
 ทีส่อดคลอ้งกับเอกลกัษณแ์ละอัตลกัษณข์องมหาวิทยาลยันครพนม



 3. ใหบ้ริการวชิาการแก่สังคมและบริการวชิาการแก่อนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง    4. ส่งเสริมท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่น 5. การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล

แผนทีก่ลยุทธ์  (Strategy  Map)   
คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยนครพนม

วิสัยทศัน์        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เปน็องค์กรชั นน้าทางวชิาการและวชิาชีพระดับชาติ เปน็แหล่งเรียนรู้
สร้างองค์ความรู้  บริการวชิาการ  ท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

              พันธกิจ    1.ผลิตบนัทิตใหม้ีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวชิาการ และทักษะในวชิาชีพเพือ่พฒันาท้องถิ่น  2. การวจิัยในชั นเรียนและการวจิัยเพือ่พฒันาองค์ความรู้
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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











 

 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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กลยุทธ์ 
คณะฯ 

 

โครงการ

พนัธกจิ
1. ผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้คู่
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถทางวิชาการ และ

2. การวิจยัในชั้นเรียน และการ
วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 

3. บริการวิชาการแก่สงัคม 
และบริการวิชาการแก่อนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

4.  ส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

5. การบริหารจดัการองคก์รดว้ย
หลกัธรรมาภิบาล 

จ านวน  62โครงการหลกั จ านวน 7 โครงการหลกั จ านวน 15 โครงการหลกั จ านวน 11 โครงการหลกั จ านวน 38 โครงการหลกั 

พันธกิจท่ี 1  

กลยุทธ์ที่ 1:ผลิตบัณฑิตที่มีความรู   คู่คุณธรรม มีมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพตรงตามความต องการของชุมชน 
สังคมและมีศักยภาพ   ในการแข่งขันในระดับอนุภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง  

กลยุทธ์ที่ 3 : เสริมสร างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
กลยุทธ์ท่ี 3 :  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา คณาจารย์ ระบบ
การเรียนการสอน และการกระจายโอกาสแก่ผู เรียน  

กลยุทธ์ที่  4 :  เสริมสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

  

 

  

พันธกิจที่ 2   

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างและ

พฒันาศกัยภาพด้านการ

วิจยัแก่อาจารย์และ

นกัวิจยั 

ยุทธ์ท่ี 2 : พัฒนาระบบ
และกลไกการตีพิมพ์ 
เผยแพร่และการจัดการ

ความรู งานวิจัย   

  

  

  

  

  

  

  

  

พันธกิจที่ 3  

กลยุทธ์ท่ี 1:พฒันาระบบและกลไก

การบริหารจดัการงานบริการ

วิชาการ   

กลยุทธ์ท่ี 2 : ส่งเสริมและสร าง
เครือข่ายการให บริการวิชาการ    
ในชุมชน  สังคม  ประเทศและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

กลยุทธ์ที่ 3 :  บริการวิชาการ และ
บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย เพื่อเสริมสร างความ
เข มแข็งของชุมชน สังคม   

  

  

  

  

  

  

  

พันธกิจที่ 4  
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ด านศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร างอัต
ลักษณ์นักศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2 :  อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ 
และส่งเสริมการด าเนินงานด านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม บนพื้นฐานความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม  

กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกจิตส านึก ความรัก 
ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความ
เป็นนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยนครพนม   

  

  

  

  

  

  

  

  

พันธกิจที่ 5    
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให มี

ประสิทธิภาพ  

กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

กลยุทธ์ที่ 3 :  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่ง

ผลสัมฤทธิ ์ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง  

กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารการเงินและ

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

  

แผนงานและ 
ตวับ่งช้ีกลยุทธ์ 

ตวับ่งช้ี 
แผนปฏบิัติ

จ านวน 15 ตวับ่งช้ี จ านวน 5 ตวับ่งช้ี จ านวน 8 ตวับ่งช้ี จ านวน 8 ตวับ่งช้ี จ านวน 14 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 1  จ  านวน 8 แผนงาน 
15 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 2  จ  านวน 
3 แผนงาน 5 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 3 จ  านวน 3
แผนงาน  8 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 4 จ  านวน 4 
แผนงาน 8 ตวับ่งช้ี 

พนัธกิจท่ี 5 จ  านวน 9 แผนงาน 
12  ตวับ่งช้ี 



  



2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 :  ผลิตบัณฑิตทีม่ี 1. แผนงานปรับปรุงและพัฒนา 1.จ้านวนหลักสูตรทีป่รับปรุงหรือ หลักสูตร ≥2 ≥2 ≥3 ≥3  รองฯฝ่ายวชิาการ 

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

2. แผนงานพัฒนาคุณภาพ 3. ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนา ร้อยละ 70 75 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ 
บัณฑิต หลักสูตรบรรลุเป้าหมายตามแผน

4.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท คะแนน ≥3.51 ≥3.52 ≥3.53 ≥3.54  รองฯฝ่ายวชิาการ 
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ใช้เกณฑ์ของ สมศ.)
5.บัณฑิตปริญญาตรีได้งานท้าหรือ ร้อยละ 80 80 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ 

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
6. ร้อยละความส้าเร็จของการพัฒนา ร้อยละ 80 80 80 80
นักศึกษา

กลยทุธท์ี ่2 :  เสริมสร้าง 1. แผนงานเสริมสร้าง 7. ร้อยละความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์  ร้อยละ 80 80 90 90
ภาพลักษณ์มหาวทิยาลัย ภาพลักษณ์และการ องค์กร

ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

พันธกิจที ่1 : ผลิตบัณฑิต สูส่ังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

พันธกิจที ่1 : ผลิตบัณฑิต สูส่ังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

กลยทุธท์ี ่3 :  พัฒนาคุณภาพ 1. แผนงานพัฒนาการจัด 8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 80 80 80 80  รองฯฝ่ายวชิาการ 
สถานศึกษา คณาจารย ์ระบบ การเรียนการสอน 9. ร้อยละความส้าเร็จของการจัดการเรียน ร้อยละ 80 81 82 83  รองฯฝ่ายวชิาการ 
การเรียนการสอน และการ การสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบรรลุ
กระจายโอกาสแก่ผู้เรียน เป้าหมายตามแผน

10. ร้อยละความส้าเร็จของงานวจิัยใน ร้อยละ 80 81 82 83  รองฯฝ่ายวชิาการ 
ชั นเรียนบรรลุเป้าหมายตามแผน
11. ค่าเฉล่ียของผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อ

2. แผนงานส่งเสริมศักยภาพ การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุน
ความเชีย่วชาญของคณาจารย์ การเรียนรู้ทุกรายวชิา*
3. แผนงานจัดตั งคณะและ 12.ร้อยละของรายวชิาทีใ่ช้ระบบ E-Learning ร้อยละ 15 15 16 17  รองฯฝ่ายวชิาการ 
สาขาวชิาใหม่ ร่วมในการเรียนการสอน
4. แผนงานพัฒนาเครือข่าย 13. ร้อยละความพึงพอใจเฉล่ียของ ร้อยละ 80 80 90 90  รองฯฝ่ายวชิาการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้ใช้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ*

กลยทุธท์ี ่4 :  เสริมสร้าง 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพ 14.จ้านวนโครงการ  โครงการ 1 1 2 2  รองฯฝ่ายวชิาการ 
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และ นักศึกษาตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา มหาวทิยาลัยนครพนม  / เอกลักษณ์
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 15. ค่าเฉล่ียของผลประเมินอัตลักษณ์ คะแนน 3.51 3.6 3.7 3.8  รองฯฝ่ายวชิาการ 

บัณฑิตอุดมศึกษา 3c



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

พันธกิจที ่1 : ผลิตบัณฑิต สูส่ังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู ้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

รวมพันธกิจที่ 1  มี  4 กลยทุธ์  8 แผนงาน 15 ตัวบ่งชี้



2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 :  สร้างและพัฒนา 1. แผนงานส่งเสริม  1. ร้อยละของนักวจิัยใหม่ทีไ่ด้รับ ร้อยละ 70 72 74 76  รองคณบดีฝ่ายวจิัย
ศักยภาพด้านการวจิัยแก่อาจารย์ การผลิตผลงานและ การพัฒนา
และนักวจิัย พัฒนาศักยภาพนักวจิัย 2. ร้อยละของเงินทุนวจิัยทีอ่าจารยแ์ละ

นักวจิัยได้รับ
 - แหล่งทุนภายในมหาวทิยาลัย บาท/คน 5,000 5,000 10,000    10,000    
 - แหล่งทุนภายนอกมหาวทิยาลัย บาท/คน 15,000    15,000    40,000    40,000    

กลยทุธท์ี ่2 : พัฒนาเครือข่าย 1. แผนงานสนับสนุนการวจิัย  รองคณบดีฝ่ายวจิัย
ความร่วมมือการวจิัยกับ เชิงบูรณาการเพือ่พัฒนาพื นที ่
หน่วยงานภายนอกทั งภาครัฐ (ABC:Area Base Collaborative 
และเอกชน ทั งในประเทศ Research)
และกลุ่มประเทศใน
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

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

 - มหาวทิยาลัยกับหน่วยงาน ภาคเอกชน
 - มหาวทิยาลัยกับองค์กร ชุมชน
 - มหาวทิยาลัยกับมหาวทิยาลัยทั งภายใน
ประเทศและระดับอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

2. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 3.ร้อยละผลงานวจิัยทีม่ีการน้าไปใช้ ร้อยละ 20 25 30 35  รองคณบดีฝ่ายวจิัย
ผลงานวจิัยสู่การใช้ประโยชน์ ประโยชน์จริงทั งในระดับพื นที่

ระดับภาคและระดับประเทศ

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)
พันธกิจที ่2 : พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยทีส่ร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)
พันธกิจที ่2 : พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยทีส่ร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติพันธกิจอ่ืนๆ ของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทัง้ในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

5. ร้อยละของงานวจิัยทีตี่พิมพ์เผยแพร่ใน ร้อยละ 11 12 13 14  รองคณบดีฝ่ายวจิัย
วารสารทีไ่ด้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติต่ออาจารยป์ระจ้า

รวมพันธกิจที่ 2  มี  2 กลยทุธ์  3 แผนงาน 3 ตัวบ่งชี้



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

สร้างความเข้มแข็งของสังคม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ ร้อยละ 70 75 80 85  รองฯฝ่ายวชิาการ 
ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง หน่วยงาน/องค์กรทีรั่บบริการวชิาการและ

วชิาชีพ
กลยทุธท์ี ่2 :  ส่งเสริมและสร้าง 1. แผนงานส่งเสริมการให้บริการวชิาการ 3. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน ร้อยละ 80 85 90 90  รองฯฝ่ายวชิาการ 
เครือข่ายการให้บริการวชิาการ กับเครือข่ายความร่วมมือของ ของศูนยบ์ริการวชิาการ
ในชุมชน  สังคม  ประเทศ มหาวทิยาลัย 4. ร้อยละความส้าเร็จในการบริการวชิาการ เครือข่าย 1 1 1 1
และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง กับเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ

5. ร้อยละความส้าเร็จในการบริการวชิาการ เครือข่าย 1 1 1 1
กับเครือข่ายความร่วมมือภายนอกประเทศ

กลยทุธท์ี ่3 : บริการวชิาการ 1. แผนงานการให้บริการวชิาการ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 82 85 86
และบูรณาการกับการเรียน ตามแนวทางการให้บริการ ตามแนวทางการให้บริการของมหาวทิยาลัย
การสอนหรือการวจิัย วชิาการของ มหาวทิยาลัย
เพือ่เสริมสร้างความเข้มแข็ง นครพนม
ของชุมชน สังคม (1) แผนการบริการวชิาการตาม 7. จ้านวนผู้รับบริการวชิาการเทียบ ร้อยละ 80 82 84 86

แนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ กับเป้าหมายตามแผน
รัตนราชสุดาฯ
(2) เพือ่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 8. จ้านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวชิาการ ร้อยละ > 30 > 30 > 30 > 30
พอเพียงตามรอยพระยคุลบาท ทีน่้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
(3) บริการวชิาการและถ่ายทอด และการวจิัย
เทคโนโลยสู่ีชุมชน

ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

 พันธกิจที ่3  : พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมทีท่ันสมัย ทัง้ในและนอกประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนของสังคมและประเทศชาติ



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบกลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

เป้าหมาย

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

 พันธกิจที ่3  : พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมทีท่ันสมัย ทัง้ในและนอกประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและยัง่ยืนของสังคมและประเทศชาติ

(4) การบริการวชิาการพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ชุมชน OTOP
(5)แผนงานบริการวชิาการทีเ่สริมสร้าง
ความเข้มแข็งและชี น้าสังคม
(6)แผนงานส่งเสริมการบริการวชิาการ
ทีเ่สริมสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
(7) แผนงานบริการวชิาการทีส่ร้าง
รายได้

รวมพันธกิจที่ 3  มี  3 กลยทุธ์  3 แผนงาน 8 ตัวบ่งชี้



2556 2557 2558 2559
กลยทุธท์ี ่1 : ส่งเสริม สนับสนุน 1. แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1..ร้อยละของโครงการทีบ่รรลุ ร้อยละ 80 81 82 83 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมด้านศิลปะ วฒันธรรม ท้านุบ้ารุงศิลปะ วฒันธรรม เป้าหมายตามแผนการด้าเนินงาน
เพือ่เสริมสร้างอัตลักษณ์ ทีส่อดคล้องกับการส่งเสริม ด้านท้านุบ้ารุงศิลปะ วฒันธรรม
นักศึกษา อัตลักษณ์ของนักศึกษา 2. จ้านวนโครงการทีม่ีการส่งเสริม โครงการ 1 1 1 1 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

และการแลกเปล่ียนวฒันธรรม ความรู้ ความเข้าใจในวฒันธรรมท้องถิน่
ในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง (Cultural

 Understanding)
2. แผนงานพัฒนาสุนทรียภาพ 3. จ้านวนโครงการทีม่ีการบูรณาการ โครงการ 1 1 1 1 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
ด้านศิลปะ วฒันธรรมในระดับ กิจกรรมศิลปะ วฒันธรรมกับการเรียน
หน่วยงานและระดับ การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
มหาวทิยาลัย

กลยทุธท์ี ่2 : อนุรักษ์ สืบทอด 1. แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรม 4.จ้านวนโครงการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
เผยแพร่ และส่งเสริม การอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ส่งเสริม พัฒนาและเพิม่คุณค่าของ
การด้าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมบนพื นฐาน ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่
ศิลปะ วฒันธรรม บนพื นฐาน ความหลากหลายทางวฒันธรรม
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ลุ่มน ้าโขง 5. ร้อยละความส้าเร็จของโครงการ โครงการ 80 80 90 90 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

อนุรักษ์สืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี
2. แผนงานสนับสนุนการศึกษาวจิัย และวฒันธรรมในแถบลุ่มน ้าโขง
เพือ่การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู ส่งเสริม 6.จ้านวนโครงการวจิัยเพือ่การอนุรักษ์ โครงการ/คณะ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
พัฒนาและเพิม่คุณค่าทาง ฟืน้ฟู ส่งเสริม พัฒนาและเพิม่คุณค่า
ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ของศิลปะ วฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถิน่
ท้องถิน่ลุ่มน ้าโขง

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)

พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

กลยทุธท์ี ่3 : ปลูกจิตส้านึก 1. แผนงานส่งเสริมให้นักศึกษา 7.จ้านวนโครงการทีส่ร้างกระบวนการ โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
ความรัก ความผูกพัน และ บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน ปลูกจิตส้านึก ความรัก ความผูกพัน
ความภาคภูมิใจในความเป็น และภาคภูมิใจต่อสถาบัน และความภาคภูมิใจต่อสถาบันของ
นักศึกษาและบุคลากร นักศึกษา
ของมหาวทิยาลัยนครพนม 8.จ้านวนโครงการทีส่ร้างกระบวนการ โครงการ 1 1 2 2 รองฯฝ่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

ปลูกจิตส้านึก ความรัก ความผูกพัน
และความภาคภูมิใจต่อสถาบันของ
บุคลากร

รวมพันธกิจที่ 4  มี  3 กลยทุธ์  4 แผนงาน 5 ตัวบ่งชี้



2556 2557 2558 2559

กลยทุธท์ี ่1 :  พัฒนาระบบ 1. แผนงานการบริหารทรัพยากร 1. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ  ร้อยละ 80 82 84 86  รองฯฝ่ายวชิาการ 
การบริหารทรัพยากรให้มี มหาวทิยาลัยนครพนม แผนการด้าเนินงาน
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. จ้านวนเครือข่ายด้านการประกัน 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 6. ร้อยละของอาจารยท์ีม่ีคุณสมบัติ ร้อยละ 20 20 20 20 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
ตามเกณฑ์การขอก้าหนดต้าแหน่งทาง
วชิาการทีไ่ด้รับการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่ง
ทางวชิาการ

2. แผนงานเสริมสร้าง 7.ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 81 82 83 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
ค่านิยมร่วมและวฒันธรรม ของบุคลากรมหาวทิยาลัย
องค์กร นครพนม

8. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีการพัฒนา ร้อยละ 70 70 75 75 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
ความเจริญก้าวหน้า (Career Path)

ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)
พันธกิจที ่5 :  การบริหารจัดการทีด่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย



2556 2557 2558 2559
ผู้รับผิดชอบ

แผนกลยทุธ์  คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปงีบประมาณ 2556 - 2559  (ปรบัปรงุ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557)
พันธกิจที ่5 :  การบริหารจัดการทีด่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ แผนงาน ตัวบ่งชี้ หน่วยนับ
เป้าหมาย

กลยทุธท์ี ่4 :  พัฒนาระบบ 1. แผนงานส่งเสริมระบบและกลไก 9. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน ร้อยละ 80 82 84 86  รองคณบดีฝ่ายวจิัย ฯ
บริหารความเส่ียง การบริหารความเส่ียงอยา่งเป็น บรรลุเป้าหมายตามแผนบริหารความเส่ียง

รูปธรรมภายในหน่วยงาน

2. แผนงานบริหารความเส่ียงในภาวะ 10. ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงาน ร้อยละ 93 94 95 96 รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานทีฯ่
วกิฤตและฉุกเฉิน บรรลุเป้าหมายตามแผนฉุกเฉิน วกิฤต

กลยทุธท์ี ่5 : พัฒนาระบบ 1. แผนงานพัฒนาระบบบริหาร 11. ร้อยละอัตราการเบิกจ่าย ร้อยละ 94 95 96 97 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
การบริหารการเงินและ การเงินและงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม
งบประมาณอยา่งมีประสิทธภิาพ

  12. ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 76 77 78 79 รองฯ คณบดีฝ่ายบริหาร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

รวมพันธกิจที ่5  มี  5 กลยุทธ์  9  แผนงาน 12 ตัวบ่งชี้

รวมพันธกิจที ่1-5  มีทัง้หมด  17 กลยุทธ์  33 แผนงาน 48 ตัวบ่งชี้



 พันธกิจที่ 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหสัโครงการ ชื่อแผนงาน

1 1 1 1.1.1.2 โครงการพฒันาหลักสูตรนานาชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และรองรับ AEC

2 1 1 1.1.1.3 โครงการพฒันาหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา

3 3 1 1.3.1.4 โครงการพฒันาระบบ ICT เพื่อประเมินและติดตาม การจัดการเรียนการสอน

4 3 1 1.3.1.5 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning)

5 3 1 1.3.1.6 โครงการพฒันาระบบ E-Learning & wisdom classroom

6 3 2 1.3.2.1 โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวชิาการ

7 3 2 1.3.2.2 โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

8 3 2 1.3.2.3 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคณาจารย์ทั งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย

9 3 3 1.3.3.1 โครงการจัดตั งคณะและสาขาวชิาใหม่

10 3 4 1.3.4.1 โครงการพฒันาโครงสร้าง ICT (Wire&wireless University)

11 3 4 1.3.4.2 โครงการปรับปรุงระบบและเครือข่าย Internet ความเร็วสูงใหค้รอบคลุมพื นที่มหาวทิยาลัย

12 3 4 1.3.4.3 โครงการพฒันาและจัดท้าระบบเคเบิ ลทวี ีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติ

13 3 4 1.3.4.4 โครงการส่งเสริมและพฒันาทกัษะในการใช้ระบบ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

14 4 1 1.4.1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์/เอกลักษณ์มหาวทิยาลัยนครพนม

15 4 1 1.4.1.2 โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับชุมชนทอ้งถิ่น(ภาษา/วฒันธรรม)

16 4 1 1.4.1.3 โครงการพฒันาภาษาเพื่อใช้ในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

17 4 1 1.4.1.4 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้วฒันธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขงและ AEC

18 4 1 1.4.1.5 โครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดงานใน AEC (วชิาชีพด้านวศิวกรรม พยาบาลและบญัชี)

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  



 พันธกิจที่ 1 ผลิตบณัฑิตที่มีคุณธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหสัโครงการ ชื่อแผนงาน

19 1 1 1.1.1.1 โครงการเร่งรัดและปรับปรุงหลักสูตรใหไ้ด้มาตรฐานตามกรอบคุณวฒิุอุดมศึกษา

20 1 1 1.1.1.4 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลหลักสูตรและมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษา

21 1 2 1.1.2.1 โครงการพฒันามาตรฐานบณัฑิต

22 1 2 1.1.2.2 โครงการพฒันาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา

23 1 2 1.1.2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษา

24 1 2 1.1.2.4 โครงการประชุมวชิาการเพื่อสร้างเครือข่ายทางวชิาการและเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

25 1 2 1.1.2.5 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ

26 1 2 1.1.2.6 โครงการสหกิจศึกษา

27 2 1 1.2.1.1 โครงการปรับปรุงระบบการแนะแนวเชิงรุกและการรับนักศึกษา

28 2 1 1.2.1.2 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพนัธม์หาวทิยาลัย

29 2 1 1.2.1.3 โครงการพฒันา Website ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของทกุหน่วยงาน

30 3 1 1.3.1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเปน็ส้าคัญ

31 3 1 1.3.1.2 โครงการพฒันาระบบการเรียนรู้กับชุมชน เรียนรู้จากการปฏบิติัจริง

32 3 1 1.3.1.3 โครงการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรือบริการวชิาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอน

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  



 พันธกิจที่ 2 วิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหสัโครงการ ชื่อแผนงาน

1 1 1 2.1.1.1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการวจิัย

2 1 1 2.1.1.2 โครงการวจิัยสหวทิยาการ

3 1 1 2.1.1.3 โครงการวจิัยสถาบนั

4 2 1 2.2.1.1 โครงการสร้างความร่วมมือการวจิัยเพื่อพฒันาทอ้งถิ่นและอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

5 2 1 2.2.1.2 โครงการวจิัยเชิงพื นที่แบบมีส่วนร่วมระหวา่งภาคีการวจิัยทกุภาคส่วน (โครงการ 1 จังหวดั 1 มหาวทิยาลัย)

6 3 1 2.3.1.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

7 3 1 2.3.1.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ

8 3 1 2.3.1.3 โครงการประชุมวชิาการและเผยแพร่ผลงานวจิัย

9 3 1 2.3.1.4 โครงการวารสารมหาวทิยาลัยนครพนม

10 3 2 2.3.2.1 โครงการส่งเสริมการน้าผลงานวจิัยสู่การใช้ประโยชน์สู่ทอ้งถิ่น/องค์กรภายนอก

11 3 3 2.3.3.1 โครงการการจัดการความรู้ด้านงานวจิัย

12 3 3 2.3.3.2 โครงการบรูณาการงานวจิัยกับการเรียนการสอน บริการวชิาการและท้านุบ้ารุงศิลปวฒันธรรม

13 3 3 2.3.3.3 โครงการพฒันาฐานข้อมูลงานวจิัย

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  



 พันธกิจที่ 3 บรกิารวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหสัโครงการ ชื่อแผนงาน

1 1 1 3.1.1.1 โครงการพฒันาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวชิาการของมหาวทิยาลัย

2 2 1 3.2.1.1 โครงการจัดตั งศูนย์บริการวชิาการเพื่อพฒันาสังคมและอนุภมูิภาคน ้าโขง

3 2 1 3.2.1.2 โครงการพฒันาศูนย์ศึกษาอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

4 2 1 3.2.1.3 โครงการพฒันาศูนย์วจิัยและฝึกอบรมทางการเกษตร

5 3 1 3.3.1.1 โครงการสร้างครือข่ายและความร่วมมือในการใหบ้ริการวชิาการภายในประเทศ

6 3 1 3.3.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการใหบ้ริการวชิาการในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

7 4 1 3.4.1.1 โครงการบริการวชิาการตามแนวพระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ (โรงเรียน ตชด.6 โรงเรียน)

8 4 1 3.4.1.2 โครงการบริการวชิาการเศรษฐกิจพอเพยีงตามรอยพระยุคลบาท

9 4 1 3.4.1.3 โครงการบริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

10 4 1 3.4.1.4 โครงการการบริการวชิาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและชี น้าสังคมภายในสถาบนั

11 4 1 3.4.1.5 โครงการการบริการวชิาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและชี น้าสังคมภายนอกสถาบนั

12 4 1 3.4.1.6 โครงการบริการวชิาการในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขงเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของสถาบนั

13 4 1 3.4.1.7 โครงการบริการวชิาการที่สร้างรายได้

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  



 พันธกิจที่ 4 ท านุบ ารงุ ส่งเสรมิ และเผยแพรศิ่ลปะ วัฒนธรรมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหสัโครงการ ชื่อแผนงาน

1 1 1 4.1.1.1
โครงการท้านุบ้ารุงศิลปะวฒันธรรมของหน่วยงานในสังกัด ที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในวฒันธรรมทอ้งถิ่น สังคม อนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง 
(Cultural Understanding)

2 1 1 4.1.1.2 โครงการส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรมภายในคณะ/วทิยาลัย

3 1 1 4.1.1.3 โครงการจัดท้าฐานข้อมูลบคุลากรและนักศึกษาด้านศิลปวฒันธรรม

4 1 1 4.1.1.4 โครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมในอนุภมูิภาคลุ่มน ้าโขง

5 1 1 4.1.1.5 โครงการบรูณาการกิจกรรมศิลปวฒันธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

6 1 2 4.1.2.1 โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพภมูิทศัน์ และพื นที่วฒันธรรมของมหาวทิยาลัย

7 1 2 4.1.2.2 โครงการเสริมสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร

8 2 1 4.2.1.1 โครงการส่งเสริมการอนุรักษแ์ละสืบทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณีและวฒันธรรม ในแถบลุ่มน ้าโขง

9 2 1 4.2.1.2 โครงการที่สร้างกระบวนการขับเคล่ือนใหเ้กิดการยกระดับภมูิปญัญาทอ้งถิ่นเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของหมู่บา้นวฒันธรรมชนเผ่า

10 2 2 4.2.2.1 โครงการวจิัยเพื่อการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูส่งเสริม พฒันาและเพิ่มคุณค่าของศิลปะ วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นลุ่มน ้าโขง

11 3 1 4.3.1.1 โครงการปลูกจิตส้านึก ความรัก ความผูกพนั และความภาคภมูิใจของนักศึกษาต่อสถาบนั

12 3 1 4.3.1.2 โครงการปลูกจิตส้านึก ความรัก ความผูกพนั และความภาคภมูิใจของบคุลากรต่อสถาบนั

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  



 พันธกิจที่ 5 การบรหิารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภบิาล
ที่ กลยุทธที่ แผนงานที่ รหสัโครงการ ชื่อแผนงาน

1 1 1 5.1.1.1 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการบริหารทรัพยากรมหาวทิยาลัยนครพนม

2 2 1 5.2.1.1 โครงการพฒันาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางการบริหาร

3 2 1 5.2.1.2 โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อพฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติังาน(Smart Office)

4 3 1 5.3.1.1 โครงการทบทวนและพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

5 3 2 5.3.2.1 โครงการพฒันาระบบการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บคุลากรผู้ใช้บณัฑิตในการประกันคุณภาพการศึกษา

6 3 3 5.3.3.1 โครงการสร้างเครือข่ายเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

7 4 1 5.4.1.1 โครงการแผนพฒันาบคุลากรแบบมีส่วนร่วม มหาวทิยาลัยนครพนม

8 4 1 5.4.1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพบคุลากรเพื่อเข้าสู่ต้าแหน่งทางวชิาการ

9 4 1 5.4.1.3 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทั งสายสอน และสายสนับสนุน

10 4 1 5.4.1.4 โครงการพฒันาผู้บริหารเพื่อการบริหารตามหลักธรรมาภบิาล

11 4 1 5.4.1.5 โครงการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏบิติังานบคุลากร

12 4 2 5.4.2.1 โครงการสร้างค่านิยมร่วมและวฒันธรรมองค์กรของมหาวทิยาลัยนครพนม

13 4 2 5.4.2.2 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการบคุลากร

14 5 1 5.5.1.1 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการความเส่ียง

15 5 1 5.5.1.2 โครงการบริหารจัดการความเส่ียง

16 5 2 5.5.2.1 โครงการลดเส่ียงเล่ียงภยั

17 5 2 5.5.2.2 โครงการเตรียมความพร้อมและทบทวนแผนฉุกเฉินประจ้าปี

18 6 1 5.6.1.1 โครงการพฒันาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธภิาพ

19 6 1 5.6.1.2 โครงการพฒันาระบบบริหารจัดการเงินรายได้

20 6 1 5.6.1.3 โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานที่ก่อใหเ้กิดรายได้

โครงการหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม  


