สารบัญ

รู้จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1

ภารกิจ วัตถุประสงค์

2

ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ มหาวิทยาลัยนครพนม
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

ภูมิหลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5

ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากร / นักเรียน และผู้สำ�เร็จการศึกษา

6

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร

14

การเงินและงบประมาณ

15

อาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค

17

ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจที่ 1 ด้านการผลิตนักศึกษาและบัณฑิต
ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

20

พันธกิจ ที่ 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

41

พันธกิจ ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

49

พันธกิจ ที่ 4 ด้านการทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

55

พันธกิจ ที่ 5 ด้านการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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1. บุคลากร

		 1.1 จำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น 122 คน

		 ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำ�นวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 122 คน จำ�แนกตามประเภทบุคลากรได้
ดังตารางที่ 1 และจำ�แนกตามหน่วยงานในสังกัดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จำ�นวนบุคลากรที่จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ต่ำ�กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วิชาการ

-

-

50

18

68

สนับสนุน

20

17

17

-

54

รวม

20

17

67

18

122

ประเภทบุคลากร

รวม

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ตารางที่ 2 จำ�นวนบุคลากรที่จำ�แนกตาม หน่วยงานในสังกัดและคุณวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน

ต่ำ�กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

รวม

20

17

67

18

122

20

17

67

18

122

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รวม

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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ตารางที่ 3 จำ�นวนบุคลากรที่จำ�แนกตามคุณวุฒิการศึกษาและปีงบประมาณ

6

วุฒิการศึกษา
ปีงบประมาณ

ต่ำ�กว่าปริญญา
ตรี

รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

พ.ศ. 2555

19

23

63

27

132

พ.ศ. 2556

21

20

58

19

118

พ.ศ. 2557

20

18

66

15

119

ตารางที่ 4 จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการจำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการและปีงบประมาณ
ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

รอง
ศาสตราจารย์

ศาสตราจารย์

รวม

พ.ศ. 2555

73

2

3

1

79

พ.ศ. 2556

69

3

2

1

75

พ.ศ. 2557

61

3

1

65

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

		 1.2 การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 5 จำ�นวนบุคลากรที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศจำ�แนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา
จำ�นวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1

สาขาวิชาวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์

1

สาขาวิชาเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

1

Doctor of Philosophy, Culture, History and
Language (Authropology)

1

สาขาวิชาการพัฒนาและการพัฒนาสังคม

1

สาขาวิชาวิจัยวัดผล และสถิติการศึกษา

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

1
รวม

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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สาขาวิชา

7

ตารางที่ 6 ผลการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม

8

จำ�นวน
บุคลากร (คน)

สถานที่

1.

ร่วมประชุมเครือข่ายสนับสนุนงานวิจัย

3

จ.ขอนแก่น

2.

โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายอุดมศึกษา

5

มหาวิทยาลัยพายัพ

3.

โครงการฝึกอบรมหลังสูตร “การบูรณาการการ
ทำ�งานร่วมกับเกษตรกรและชุมชน”

1

อ.นาแก จ.นครพนม

4

ร่วมนิทรรศการศึกษาไต้หวันประจำ�ปี 2557

1

จ.ขอนแก่น

5.

อบรม เรื่องการบริหารงานการเงิน การคลัง และงบ
ประมาณ

3

กรุงเทพมหานครฯ

6.

ร่วมงานเสวนาทางวิชาการประวัติศาสตร์

5

จ.สมุทรปราการ

7.

เข้าร่วมประเมินผลงาน “ฟายเฟือยฟ้อน ยอกร
สืบสาน นิทานพื้นภูมิผญา จำ�ปาสี่ต้น”

1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8.

เข้าร่วมประชุม “มหกรรมวิชาการภูมิปัญญากลุ่ม
ชาติพันธุ์ลุ่มน้ำ�โขงสานสัมพันธ์ ไทย ลาว เวียดนาม
จีน”

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

9.

เข้าร่วมโครงการ เรื่อง “เทคนิคการพัฒนา
ประสิทธิภาพนักศึกษาครู”

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10.

เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ดี โอไอ-ไทยแลนด์ (DOIThailand”

3

จ.ขอนแก่น

11.

เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยน “หัวใจอุดมศึกษา”

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.

เข้าร่วมประชุมวิชาการ “แนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษา รอยเชื่อมต่อสู่คุณภาพเด็กในอนาคต”

1

กรุงเทพมหานครฯ

13.

เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ปฏิรูปครูเพื่อปฏิรูปประเทศ”

2

จ.ปทุมธานี

14.

เข้าร่วมอบรม เรื่องแนวทางแก้ ไขปัญหา การบริหาร
การเงิน การคลัง และพัสดุ

4

กรุงเทพมหานครฯ

15.

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงข้อมูลวิจัย
TNRR

1

จ.เชียงใหม่

16.

เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 “การปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม:ความท้าทายใหม่”

4

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
จ.ขอนแก่น

จำ�นวน
บุคลากร (คน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

17.

เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นองค์คณะที่เข้มแข็ง รวม
ทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการบริหารงาน
บุคลากรทางการศึกษา

1

จ.ขอนแก่น

18.

เข้าร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558 “วิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน”

2

กรุงเทพมหานคร

19.

เข้าร่วมโครงการประชุมนานาชาติและการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการต่อต้านการคอรับ
ชั่น

4

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

20.

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
แนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

2

จ.นครพนม

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ตารางที่ 7 ผลงานของบุคลากรที่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ชื่อผู้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ ให้รางวัล

1. นายพรชัย แสนชัย

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. นางภัคณัท หตะเสน

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. นางกัญจนพร ยืนนาน

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. นางสาวพิมพ์ธิดา อารีย์รักษ์

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. นางกัลยาณี ม่วงไทย

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. นางสาวภาวดี พันธรักษ์

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. นางสาววรรณธิภา อุนารัตน์

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5. นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์

บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สายวิชาการ
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สายสนับสนุน

9

ชื่อผู้รับรางวัล

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ ให้รางวัล

1. นางสาวมีนา บุญระมี

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2. นางสาวอรอนงค์ มงกุฎ

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3. นายสุนทร ชีวะประสิทธิ์

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. นายสนอง ยังเจริญ

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

5. นายแสวง มิ่งสินธ์

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สายสนับสนุน

สายวิชาการ
1.

นายอนุวัฒน์ พลทิพย์

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.

นางสาวนิดาพร อาญประจญ

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

10

2. ข้อมูลนักศึกษา
2.1 จำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามระบบการรับสมัคร
			
ระบบโควตากีฬา / ศิลปวัฒนธรรม / ผู้ทำ�ความดี 10 คน
			
ระบบกลาง					
130 คน
			
ระบบรับตรง (กลุ่มจังหวัดสนุก)			
170 คน
			
ระบบรับตรง (ทั่วประเทศ)			
395 คน
			
รวมทั้งสิ้น					
705 คน
		
		
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
		
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
2.2 จำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
			
ระดับปริญญาตรี 4 ปี				
218 คน
			
ระดับปริญญาตรี 5 ปี				
487 คน
			
รวมทั้งสิ้น					
705 คน
		
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
		
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
		
ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมรวมทั้งสิ้น 3,823 คน
โดยจำ�แนกตามสังกัดคณะ / วิทยาลัย ดังตารางที่ 8 และจำ�แนกตามหลักสูตร / สาขาวิชา ดังตารางที่ 9

คณะ / วิทยาลัย

จำ�นวนนักศึกษา (คน)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3,823

รวมทั้งสิ้น

3,823

NPU Arrual Report 2015

ตารางที่ 8 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามคณะ/วิทยาลัย

11

ตารางที่ 9 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ประจำ�ปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามคณะ หลักสูตร / สาขาวิชา
คณะ หลักสูตร
/สาขาวิชา

ระดับ
ระดับ
อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตร
ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี
(เทียบโอน)

ปริญญาตรี ปริญญาตรี
4 ปี
5 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์
575
การพัฒนาสังคมและ
133
สิ่งแวดล้อม
นิติศาสตร์
83
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาปฐมวัย
สังคมศึกษา
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
การบริหารทั่วไป
หลักสูตรและนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้
การจัดการภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน
รวมจำ�นวนนักศึกษา
ทั้งหมดจำ�แนก
791
ตามระดับการศึกษา
รวมทั้งสิ้น
3,823 คน
ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

628
554
540
590
568
118

ปริญญาโท

15
19
-

2998

34

NPU Arrual Report 2015

2.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษา

12

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 806 คน
จำ�แนกตามคณะ หลักสูตร / สาขาวิชา และระดับการศึกษา ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
ระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับอุดมศึกษา

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี
(เทียบโอน)

ปริญญาตรี
4 ปี

ปริญญาตรี
5 ปี

ปริญญาโท

การบริหารการศึกษา

-

-

-

-

-

95

หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

-

-

-

-

-

84

การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน

-

-

-

-

-

51

การบริหารทั่วไป

-

-

-

-

-

3

รัฐประศาสนศาสตร์

-

-

71

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

-

-

12

วิทยาการคอมพิวเตอร์

-

-

70

การศึกษาปฐมวัย

-

-

192

วิทยาศาสตร์

-

-

103

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ภาษาอังกฤษ

85

ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

-

-

14

รัฐประศาสนศาสตร์

-

-

26

รวมจำ�นวนผู้สำ�เร็จศึกษา จำ�แนกตาม
ระดับการศึกษา

723

806

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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รวมทั้งสิ้น

83

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่
ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและประเทศ โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนั้น มีทั้งระดับปริญญาโท
ปริญญาตรี 5 ปี ปริญญาตรี 4 ปี ซึง่ ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีสาขาวิชา
ที่เปิดสอนทั้งหมด จำ�นวน 13 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 11 และจำ�แนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร / ประเภทวิชา
และสาขาวิชา ดังตารางที่ 12
13

ตารางที่ 11 จำ�นวนหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมในปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จำ�นวนหลักสูตร

ปริญญาโท

5

ปริญญาตรี 5 ปี

6

ปริญญาตรี 4 ปี

3

รวม

14

ตารางที่ 12 จำ�นวนหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในปีการศึกษา 2558 จำ�แนกตามระดับ
การศึกษา หลักสูตร / ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ระดับการศึกษา

หลักสูตร / ประเภทวิชา

สาขา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
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ปริญญาตรี 5 ปี

14

ปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

สาขาวิชานิติศาสตร์

ที่มา : งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

3. ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทั้งสิ้น 63,636,322 บาท โดยงบประมาณที่ ใช้ ในการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวนทั้งสิ้น
23,427,868 บาท และงบประมาณเงินรายได้จำ�นวน 40,208,454 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 13 ,14 และตารางที่ 15

ตารางที่ 13 ข้อมูลการเงินและงบประมาณจำ�แนกตามภารกิจหลัก

ตารางที่ 14 ข้อมูลการเงินและงบประมาณจำ�แนกตามแหล่งงบประมาณ

ที่มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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ตารางที่ 15 ภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ประจำ�ปีงบประมาณ 2558
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4. ข้อมูลอาคาร สถานที่ และสาธารณูป โภค
4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ในปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ ใช้ทรัพยากรในด้านระบบเทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการ ภายใต้การพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย สามารถนำ�ไปใช้ ในการบริหารจัดการ และการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
		
ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนครพนม มีการเชื่อมต่อ 2 ช่องทาง
		
ช่องทางที่ 1 เชื่อมต่อกับสัญญาณ Uninet ความเร็ว 20 Mbps.
		
ช่องทางที่ 2 เชื่อมต่อกับสัญญาณ TOT ความเร็ว 30 Mbps.
		

ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมให้บริการ แบ่งเป็น 3 ระบบหลัก ดังต่อไปนี้

			
1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
			
1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
			
1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ที่มา : สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ตารางที่ 16 ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมให้บริการ จำ�แนกตามระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล

รายละเอียด
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1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 13 ระบบ

16

1.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร http://www.npu.ac.th/personnel/
index.php

เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูล
บุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนครพนม
ได้แก่ข้อมูลข้าราชการข้อมูลพนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้อมูลลูกจ้างประจำ� และ
ข้อมูลพนักงานตามสัญญา

1.2 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน http://www.npu.ac.th/eslip/

เป็นระบบรายงานการจ่ายเงินเดือนให้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

1.3 ระบบควบคุมทรัพย์สิน http://202.29.55.84/asset/login.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับบริหารทรัพย์สินต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม

1.4 ระบบงานบัญชี http://202.29.55.84/AMS/login.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับบริหารการบัญชีต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม

1.5 ระบบงบประมาณ http://202.29.55.84/BMIS/login.htm

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับบริหารจัดการงบ
ประมาณต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม

รายละเอียด

1.6 ระบบจองใช้รถออนไลน์ http://www.npu.ac.th/car/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับจองการใช้งานรถ
เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการใช้รถ
ผ่านระบบจองรถออนไลน์

1.7 ระบบบริหารการประชุม
http://202.29.55.84/conference/?catalog=log_in

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับประชุมต่างๆของ
สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

1.8 ระบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
https://npu.en.kku.ac.th/mis/administrator/index.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับกรอกข้อมูลภาระงาน
ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
นครพนม

1.9 ระบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
https://npu.en.kku.ac.th/pms/administrator/index.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับกรอกข้อมูลภาระงาน
ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัย
นครพนม

1.10 ระบบพิสูจน์ตัวตนการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนครพนม
https://npu.en.kku.ac.th/pms/administrator/index.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการ การ
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตของ นักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

1.11 ระบบ MICROSOFT LICENCE AGREEMENT NPU
http://ms.npu.ac.th/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการ ในการ
Download ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท
Microsoft โดยปัจจุบันจะให้สิทธิเฉพาะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะสามารถ
Download ได้ และในการ Download
แต่ละครั้งจะต้องอยู่ในเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น

1.12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำ�นักวิทยบริการ ) มหาวิทยาลัย
นครพนม
http://202.29.55.214/elib/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน
โดยแบ่งแยกตามหมวดหมู่ของเอกสาร
และกำ�หนดค่าการรับส่งต่างๆได้ ปัจจุบัน
ใช้งานที่ สำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม

1.13 ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
http://qa.npu.ac.th/plan/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการ เพิ่ม
ข้อมูลงานแผนดำ�เนินการที่จะจัดทำ�ใน
แต่ละช่วงปีงบประมาณได้

1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 8 ระบบ
2.1 ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
http://reg.npu.ac.th

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการด้านการ
ศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอน และรายงานผลการ
เรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
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2.2 ระบบ E-Learning NPU
http://elearning.npu.ac.th/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์

2.3 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์
http://www.npu.ac.th/edus/entry_online/main.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการใน
การรับสมัครเรียนออนไลน์ สำ�หรับ
บุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยนครพนม

2.4 ระบบบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX
http://202.29.55.24/register_speexx/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการใน
การรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์
แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
นครพนม

2.5 ระบบเครือข่ายเสมือน VPN
http://arc.npu.ac.th/web/vpn.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการใน
การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายจากภายนอก
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้สามารถเข้า
มาใช้บริการการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่
มหาวิทยาลัยนครพนม ให้บริการอยู่ เช่น
ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่บอกรับจาก สกอ.
จำ�นวน 12 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Thailis
เป็นต้น

2.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAi AUTOLIB) และ ระบบสืบค้น
ออนไลน์ (WEBOPAC)
http://202.29.55.220/opacnpu/Patron/patronNotLogin.aspx

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการ
ค้าหาหนังสือ และแสดงรายการหนังสือ
จองรายการหนังสือ และแสดงกำ�หนดเวลา
ส่ง พร้อมทั้งยังสามารถยืมหนังสือต่อได้
จากหน้าเว็บไซต์ ได้

2.7 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน
http://202.29.55.220/opacnpu/Patron/patronNotLogin.aspx

เป็นระบบที่ทางสำ�นักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดให้บริการเพื่อ
ให้นักศึกษาและผู้สนใจที่จะติดตามข่าวสาร
ต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

2.8 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
http://www.2ebook.com/npu/

เป็นระบบที่ทางสำ�นักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดให้บริการเพื่อ
ให้นักศึกษาได้เข้ามาอ่านหนังสือผ่านระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีทั้งสิ้น 2 ระบบ
3.1 ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยนครพนม (สำ�หรับบุคลากร)
http://mail.npu.ac.th

เป็นระบบที่ให้บริการอีเมล์แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบฐานข้อมูล
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3.2 ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยนครพนม (สำ�หรับนักศึกษา)
http://login.live.com/

เป็นระบบที่ให้บริการอีเมล์แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

4.2 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ห้องเรียน ขนาด 60 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียน ขนาด 90 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียน ขนาด 150 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียน ขนาด 190 ที่นั่ง หรือน้อยกว่า
ห้องเรียน ขนาด 500 ที่นั่ง
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

20
9
9
2
1
4
1
3

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
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ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ
และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

20

5. ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งเน้นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ จากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
กิจกรรม / โครงการ รวมทั้งสิ้น 69 โครงการ ดังตารางที่ 17

ตารางที่ 17 กิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา

219,180.00

4 ธ.ค. 57 - 15 ก.พ. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา

2

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

87,628.00

13 ธ.ค. 57 - 00 43

สาขาวิชาปฐมวัย

3

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

90,300.00

17 ต.ค. 57 - 00 43

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

4

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขา
วิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

90,000.00

15 พ.ย. 57 - 21 พ.ย. 57

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

5

สิงห์อีสาน

50,180.00

28 ม.ค. 58 - 28 ม.ค. 58

สาขารัฐประศาสนศาสตร์

6

โครงการการแข่งขันประกวดทักษะทาง
คอมพิวเตอร์

29,700.00

20 ก.พ. 58 - 21 ก.พ. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7

โครงการพัฒนาศักยภาพักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

200,000.00

29 ม.ค. 58 - 1 ก.พ. 58

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

8

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

29,450.00

25 ม.ค. 58 - 25 ม.ค. 58

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

9

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานที่
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

29,400.00

19 มี.ค. 58 - 20 มี.ค. 58

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย

38,790.00

14 มี.ค. 58 - 16 มี.ค. 58

สาขาวิชาปฐมวัย

11

โครงการนิเทศน์นักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

48,200.00

2 ม.ค. 58 - 6 ก.พ. 58

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

12

บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

67,000.00

28 ม.ค. 58 - 2 ก.พ. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

13

โครงการฝึกอบรมการใช้แบบทดสอบเพื่อ
การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

50,000.00

1 ส.ค. 58 - 29 ส.ค. 58

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศึกษา

25,960.00

1 ก.ค. 58 - ก.ย. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา
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โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

15

โครงการวันรพี

10,000.00

17 ส.ค. 58 - 17 ส.ค. 58

สาขาวิชานิติศาสตร์

16

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขา
วิชาภาษาไทย

14,986.00

18 พ.ค. 58 - 19 พ.ค. 58

สาขาวิชาภาษาไทย

17

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขา
วิชาภาษาไทย

6,000.00

18 พ.ค. 58 - 19 พ.ค. 58

สาขาวิชาภาษาไทย

18

โครงการอบรมศิษย์เก่าตามโครงการผลิต
ครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2558

40,000.00

1 ม.ค. 58 - 1 ก.ย. 58

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

19

โครงการจัดทำ�หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

63,380.00

1 ก.ค. 58 - 1 ก.ย. 58

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

20

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

60,000.00

1 ม.ค. 58 - 1 ก.ย. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

21

โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู

754,500.00

1 ต.ค. 57 - 1 ก.ย. 58

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

22

ศิษย์เก่าการบริหารการศึกษาสัมพันธ์
สาขาบริหารการศึกษา

5,000.00

1 พ.ค. 58 - 1 ก.ค. 58

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

23

วัฒนธรรมนานาชาติ

29,120.00

29 มี.ค. 58 - 2 เม.ย. 58

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

24

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทาง
ด้านคอมพิวเตอร์ ประจำ�ปี 2558

72,000.00

17 พ.ค. 58 - 20 พ.ค. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

25

โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน

30,000.00

1 มิ.ย. 58 - 30 ส.ค. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

26

โครงการรับสมัครนักศึกษาประจำ�ปี
การศึกษา 2558

120,980.00

8 พ.ย. 57 - 25 มี.ค. 58

งานทะเบียนและประมวลผล

27

ค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์
และสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 5

40,000.00

11 มี.ค. 58 - 13 มี.ค. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

28

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

39,790.00

6 มี.ค. 58 - 7 มี.ค. 58

29

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
นิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย

26,100.00

10 มี.ค. 58 - 12 มี.ค. 58

สาขาวิชาปฐมวัย

30

โครงการค่ายอาสาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างพี่สู่น้อง

24,000.00

4 เม.ย. 58 - 4 เม.ย. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา

31

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอัน
พึงประสงค์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

5000

13 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

32

ปฐมนิเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ใหม่

45,000.00

21 ก.ค. 57 - 21 ก.ค. 57

งานพัฒนานักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

33

บำ�เพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ

15,000.00

28 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 58

งานพัฒนานักศึกษา

34

โครงการค่ายอาสาวิชาการพี่ช่วยน้อง

50,000.00

1 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58

งานพัฒนานักศึกษา

35

โครงการจัดทำ�หลักสูตรเตรียมความพร้อม
ภาษาไทยสำ�หรับชาวต่างประเทศ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

63,380.00

1 ก.ค. 58 - 1 ก.ย. 58

สาขาวิชาภาษาไทย

36

โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา
บัตร

200,000.00

28 พ.ย. 57 - 30 พ.ย. 57

งานทะเบียนและประมวลผล

37

โครงการกีฬา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

85,000.00

16 พ.ย. 57 - 16 พ.ย. 57

งานบุคลากร

38

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์

29,940.00

21 ธ.ค. 57 - 21 พ.ย. 57

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

39

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขา
วิชานิติศาสตร์

16,920.00

18 มี.ค. 58 - 18 มี.ค. 58

สาขาวิชานิติศาสตร์

40

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพของ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

35,100.00

21 มี.ค. 58 - 21 มี.ค. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา

41

โครงการประกันคุณภาพนักศึกษา (QA)

38,000.00

28 มี.ค. 58 - 29 มี.ค. 58

งานพัฒนานักศึกษา

42

Web Development Fundamentals

49,500.00

1 เม.ย. 58 - 3 เม.ย. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

43

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขา
วิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

3,420.00

25 เม.ย. 58 - 26 เม.ย. 58 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

44

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

5,000.00

13 มิ.ย. 58 - 13 มิ.ย. 58

งานพัฒนานักศึกษา

45

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา

10,810.00

1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

สาขาวิชาบริหารการศึกษา

46

โครงการสัมมนาศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ

94,400.00

47

ประชุมผู้ปกครอง

-

16 ส.ค. 57 - 16 ส.ค. 57

งานพัฒนานักศึกษา

48

โครงการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งานให้แก่ศิษย์เก่า

-

28 ก.ค. 58 - 28 ก.ค. 58

งานพัฒนานักศึกษา

49

โครงการศึกษาดูงาน อบรม ประชุมและ
สัมมนาวิชาการ อาจารย์สาขาสังคมศึกษา

50,000.00

25 พ.ย. 57 - 22 ก.พ. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา

50

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สังคมศึกษา

15,000.00

28 มี.ค. 58 - 28 มี.ค. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา

51

โครงการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการ
ของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

200,000.00

29 ม.ค. 58 - 1 ก.พ. 58

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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16 เม.ย. 58 - 21 เม.ย. 58 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
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ที่

24

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

52

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย

32,439.00

9 ก.ค. 58 - 10 ก.ค. 58

สาขาวิชาปฐมวัย

53

โครงการรับน้องสาขาวิชา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

35,000.00

22 ก.ค. 58 - 24 ก.ค. 58

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

54

โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิชาการแก่คณาจารย์

50,000.00

1 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58

งานวิชาการ

55

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์

64,000.00

1 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

56

โครงการกิจกรรมรับน้องใหม่อย่าง
สร้างสรรค์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

10,000.00

1 ก.ค. 58 - 01 ส.ค. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

57

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขา
วิชานิติศาสตร์

49,170.00

01 ม.ค. 58 - 01 ก.ย. 58

สาขาวิชานิติศาสตร์

58

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ

16,480.00

29 มี.ค. 58 - 02 เม.ย. 58 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

59

โครงการรับน้อง

10,000.00

20 ก.ค. 58 - 01 ก.ย. 58

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

62

โครงการครูต้นแบบ

30,000.00

1 ม.ค. 58 - 30 ส.ค.58

สาขาวิชาปฐมวัย

63

โครงการอบรมการใช้งานระบบบริการ
การศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่
อาจารย์

20,000.00

15 ม.ค. 58 - 17 ม.ค. 58

งานทะเบียนและประมวลผล

64

โครงการฝ่ายทะเบียนและประมวลผลพบ
นักศึกษา

10,000.00

1 ก.ค. 58 - 01 ส.ค. 58

งานทะเบียนและประมวลผล

65

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

38,500.00

15 มี.ค. 58 - 15 มี.ค. 58

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

66

โครงการแนะแนวอาชีพ เสริมสร้าง
ศักยภาพนักศึกษา

-

6 ส.ค. 58 - 06 ส.ค. 58

งานพัฒนานักศึกษา

67

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์สู่ตลาดแรงงาน

19,800.00

5 ส.ค. 58 - 05 ส.ค. 58

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

68

จัดทำ�บทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

200,000.00

13 ก.ค. 58 - 15 ก.ค. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

69

โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม

50,000.00

1 ม.ค. 58 - 27 ก.ย. 58

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

ที่มา : ทุกสาขาวิชา และ ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของสังคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มกี ารส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประกวด
แข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และได้รับการยกย่องชมเชย ดังตารางที่ 19

ตารางที่ 18 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา
ชื่อนักศึกษา / ทีมงาน
1. นายพงศกร แก้ววงตา
2. นางสาวพัชริดา หมื่นกิจ
3. นางสาวสายธาร ราชบัญดิษฐ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ชื่อผลงาน
รางวัลชนะเลิศการเขียนแผนที่ความคิด
(Mind Map) หัวข้อ “ปัญหาการพัฒนา
ชุมชน/สังคมในประเทศไทย”

หน่วยงานที่ ให้รางวัล
งานสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่าย
คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
พัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 จัด
โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ที่มา : งานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

การจัดบริการแก่นักศึกษา
ทุนการศึกษา

		 ในปีการศึกษา 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับจัดสรรเงินค่าครองชีพจาก
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และยังมีการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนและบุคคล
ทั่วไป สำ�หรับนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี เรียนดี หรือมีความสามารถทางด้านกีฬาเด่น

หอพักนักศึกษา
		 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดหอพักนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ ในการ
ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่ามีความสุข โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัย สะดวกในทุกๆ ด้าน มีอุปกรณ์จำ�เป็นพื้นฐานให้นักศึกษาใช้
ซึ่งทางคณะ ได้ดำ�เนินการปรับปรุง แก้ ไขสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข มีความ
เป็นระเบียบ มีจิตใจดี และมีน้ำ�ใจ และเป็นการช่วยให้นักศึกษามีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอันเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ซึ่งมี
รายละเอียดหอพักภายในคณะฯ ดังตารางที่ 18
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		 การศึกษาเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเพิ่มทุนมนุษย์ เพื่อนำ�สู่การพัฒนาประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม มีความตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อการศึกษา มุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษากับบุคคลทุกกลุ่ม
เพื่อให้สามารถเข้าเรียนและพัฒนาตนเองได้ โดยบุคคลบางกลุ่มอาจมีอุปสรรคทางการศึกษาด้านการขาดแคลนทนทรัพย์ จึง
อาจทำ�ให้ขาดโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมจึงแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาให้กบั นักศึกษา ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
และบุคคลทั่วไป รวมโครงการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีเพิ่ม
มากขึ้น มีทั้งทุนต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

25

ตารางที่ 19 บริการหอพักนักศึกษา
ประเภทห้อง
ห้องรวม

พื้นที่ (เมตร2)

ความจุ (คน)

จำ�นวน
(ห้อง)

8*4

4

16

ตารางที่ 20 การบริการข้อมูลข่าวสาร การให้คำ�ปรึกษา
ข้อมูลเดิม

ข้อมูลปรับปรุง

1. การให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพ 1. มีห้องให้คำ�ปรึกษา ทั้งปัญหาชีวิต การเรียน และสุขภาพ
2. สามารถโทรปรึกษาอาจารย์ ให้คำ�ปรึกษาโดยตรง
2. ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับเอกสารการผ่อนผันทหาร มี
การติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ และเฟสบุ๊ค คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. สามารถตรวจสอบการส่งเอกสารผ่อนผันทหารได้
2. ติดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ และลงประชาสัมพันธ์ที่
เฟสบุ๊คคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะเฟสบุ๊ค
ลงเป็นช่วงๆ เพื่อนักศึกษาจะได้เห็นตลอด

3. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำ�ปรึกษาเกี่ยว
กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์
ในป้ายประชาสัมพันธ์ ตอบคำ�ถามในเฟสบุ๊คกลุ่มคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และตอบคำ�ถามด้วยตนเอง

1. มีการประชาสัมพันธ์ ในเฟสบุค ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ
2. มีการตอบคำ�ถามทางโทรศัพท์
3. มีการตอบคำ�ถามผ่านทางข้อความเฟสบุค

4. การประชาสัมพันธ์การให้เข้าร่วมกิจกรรม ข่าวสาร
ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา จะประชาสัมพันธ์
ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ เฟสบุคกลุ่มคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เสียงตามสาย

1. มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เฟสบุคกลุ่มอื่น สาขาอื่น
นอกจากกลุ่มคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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ที่มา : งานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

26

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

30,000.00

11 มี.ค. 58 - 11 มี.ค. 58

งานวิจัย

2

โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย

30,000.00

09 ก.ค. 58 - 09 ก.ค. 58

งานวิจัย

3

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ผลิตตำ�ราและเอกสารงานวิจัย

300,000.00

01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

งานวิจัย

4

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

804,000.00

01 ต.ค. 57 - 00 43

งานวิจัย

5

โครงการบริหารจัดการงาน
ทะเบียนและประมวลผล
(สำ�รวจภาวะการณ์มีงานทำ�ของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิต)

6

โครงการประชุมวิชาการและเสนอ 382,200.00
ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
ครั้งที่ 7

5,870.00

โครงการ

ปฐมนิเทศ

นักศึกษา

19 พ.ย. 57 - 29 พ.ย. 57 งานทะเบียนและประมวลผล

02 ก.ย. 58 - 02 ก.ย. 58

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
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ที่
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28
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พิธีไหว้ครู
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สาขารัฐประศาสนศาสตร์

29

โครงการอบรม

จราจร

และการป้องกันภัย
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อาชญากรรม

30

เปิดโลกกิจกรรม

รับสมัครชุมนุม
ดาวเดือน
ดาวเทียม58
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และเปิดตัว
และ

31

กิจกรรม
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ประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา

32
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กิจกรรม

ปลูกต้นไม้

33

กิจกรรม

ปลูกต้นไม้
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นักศึกษา

34
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โครงการ

กีฬานักศึกษา

35

โครงการ
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เตรี
ย
มความพร้
อ
ม
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์
สู่ตลาดแรงงาน

36

โครงการ

พัฒนา
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นักศึกษา

37

พันธกิจที่ 2
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การวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

38

พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
โครงการใน พันธกิจที่ 2 มีจำ�นวน 6 โครงการ ดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22 จำ�นวนทุนวิจัยภายในและภายนอก

ปี พ.ศ. 2558

แหล่งทุน

จำ�นวนโครงการ

งบประมาณ

ทุนภายใน

27

1,069,550

ทุนภายนอก

8

2,933,300

รวมทั้งสิ้น

35

4,002,850

ที่มา : คณะ วิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ตารางที่ 23 ผลงานวิจยั ทีม่ กี ารตีพมิ พ์เผยแพร่ทงั้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ

จำ�นวนผลงานที่เผยแพร่

ระดับชาติ

4

ระดับนานาชาติ

-

ที่มา : คณะ วิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

ตารางที่ 24 ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
คณะผู้วิจัย

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่

1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนพัฒนานครพนมเมืองน่าอยู่

อาจารย์จารุกญ
ั ญา
อุดานนท์

สำ�นักงานจังหวัดนครพนม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด

2. Scenario of Merged University in Thailand

ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
และคณะ

International Journal of
Educational and Research

3. “การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี”
สารสนเทศทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบซิปปาสำ�หรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.ว่าที่ร.อ.ดร.ชาญวิทย์
หาญรินทร์

วารสารการวั ด ผลการศึ ก ษา
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

4. การสร้างความเป็นพลเมืองให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ

อาจารย์จารุกัญญา
อุดานนท์

The 10th International
Conference on Humanities
and Social Sciences,
Khon Kaen University
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ชื่อเรื่องวิจัย

39

โครงการ
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ประชุม
วิชาการ

40

พันธกิจที่ 3
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บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง

41

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำ�นวนโครงการทั้งหมด 16 โครงการ
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ดังตารางที่ 25 บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

42

ที่

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ :กิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เรื่อง หลักสูตร
การสอนและการนิเทศ:เพื่อความ
เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21”

30,000.00

08 ก.พ. 58 - 08 ก.พ. 58 สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรม

2

โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่
สู่น้องโรงเรียน ตชด. ปีที่ 4 รหัส
โครงการ

60,000.00

25 ม.ค. 58 - 27 ม.ค. 58

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

3

โครงการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

12,205.00

01 ม.ค. 58 - 28 มี.ค. 58

งานบริการวิชาการ

4

สร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพื่อ
เตรียมพร้อมแบบบูรณาการเด็ก
ปฐมวัย

30,000.00

22 ก.ค. 58 - 22 ก.ค. 58

สาขาวิชาปฐมวัย

5

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000.00

25 มิ.ย. 58 - 26 มิ.ย. 58

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

6

โครงการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

30,000.00

01 ก.พ. 58 - 02 ก.พ. 58 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

7

Com Care ครั้งที่ 4

30,000.00

11 มี.ค. 58 - 13 มี.ค. 58

8

โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น

30,000.00

18 เม.ย. 58 - 19 เม.ย. 58 สาขาวิชาภาษาไทย

9

One Teacher One Product
(OTOP):การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเขียนบทความวิจัย

30,000.00

16 เม.ย. 58 - 16 เม.ย. 58 สาขาวิชาบริหารการศึกษา

10

โครงการบริการวิชาการค่ายอาสา
วิชาการพี่สอนน้อง

30,000.00

21 ก.ค. 58 - 21 ก.ค. 58

11

โครงการวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สัญจร

30,000.00

27 ก.พ. 58 - 27 ก.พ. 58 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

12

โครงการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายแก่นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชน

30,000.00

30 ก.ค. 58 - 30 ก.ค. 58

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชานิติศาสตร์

13

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ 220,000.00
บูรณาการกับการวิจัย

01 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58

ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

14

โครงการบริการวิชาการ
สังคมศึกษาเพื่อชุมชน

30,000.00

01 ก.ค. 58 - 01 ก.ค. 58

สาขาวิชาสังคมศึกษา

15

บริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำ�โขง

100,000.00

16 พ.ค. 58 - 18 พ.ค. 58 ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์

16

ถ่ายทอดคำ�บรรยายกฏหมาย
สำ�นักอบรมกฏหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา

17,000.00

01 พ.ย. 57 - 15 มี.ค. 58 สาขาวิชานิติศาสตร์

ที่มา : งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี

Teacher
One Product (OTOP)
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โครงการ One
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โครงการ

44

บริการวิชาการ
ในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำ�โขง

พันธกิจที่ 4
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ทำ�นุบำ�รุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง

45

พันธกิจที่ 4 ทำ�นุบำ�รุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำ�เนินงานตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยนครพนม
จะปลูกฝังให้นกั ศึกษามีความรัก มีจติ สำ�นึกและมีสว่ นร่วมในทำ�นุบ�ำ รุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนัน้ ในทุกๆ ปี ฝ่ายงานทำ�นุบ�ำ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์ และองค์การนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีการดำ�เนินกิจกรรม / โครงการ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ดังตารางที่ 26

ตารางที่ 26 โครงการส่งเสริมการทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ที่

46

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือข่าย 60,000.00
อุดมศึกษา

31 ต.ค. 57 - 02 พ.ย. 57 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

2

โครงการสืบสานตำ�นาน
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

10,000.00

03 ส.ค. 58 - 03 ส.ค. 58 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

3

โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา

50,000.00

05 ส.ค. 57 - 07 ส.ค. 57 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

4

โครงการวันสำ�คัญ : กิจกรรม
ลอยกระทงสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทย
ประจำ�ปีการศึกษา 2557

56,800.00

05 พ.ย. 57 - 05 พ.ย. 57 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

5

โครงการวันสำ�คัญ

5,000.00

04 ธ.ค. 57 - 04 ธ.ค. 57 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

6

โครงการสืบสานงานนาฏศิลป์
(ปรับชุดการแสดง)

70,000.00

20 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

7

โครงการสนับสนุนงานทำ�นุบำ�รุง 26,518.00
ศิลปวัฒนธรรม

11 มี.ค. 58 - 11 มี.ค. 58 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

8

โครงการวันสำ�คัญ:กิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์สืบสาน
วัฒธรรมไทย

01 เม.ย. 58 - 30 เม.ย. 58 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

9

โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 100,000.00 02 ก.ย. 58 - 02 ก.ย. 58 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม

10

โครงการปราชญ์ท้องถิ่น
ศิลปินพื้นบ้านและการอนุรักษ์
ภูมิปัญญา

5,500.00

49,000.00

29 ก.ค. 57 - 30 ก.ค. 57 งานทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ

ไหว้ครู
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โครงการวันสำ�คัญกิจกรรม
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วันพ่อแห่งชาติ

48

กิจกรรม

ปลูกต้นไม้
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นักศึกษา
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พันธกิจที่ 5
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การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

50

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโดยมีการจัดทำ�โครงการที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 36
โครงการ ดังตารางที่ 27

ตารางที่ 27 โครงการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการบริหารจัดการคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2

โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

20,000.00

01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

3

โครงการปรับแผนกลางปี ประจำ�
ปีงบประมาณ 2558

11,000.00

04 ก.พ. 58 - 05 มี.ค. 58 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

4

โครงการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
ประจำ�ปีงบประมาณ 2557

20,100.00

15 ธ.ค. 57 - 15 ก.พ. 58 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

5

โครงการบริหารและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

54,970.00

01 ก.พ. 58 - 03 ก.พ. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา

6

โครงการประชุมคณะกรรมการ
ประจำ�คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

7

630

01 ต.ค. 57 - 28 ก.พ. 58 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขา
รัฐประศาสนศาสตร์ (ซื้อวัสดุ)

33,102.00

31 มี.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

8

ซ่อมบำ�รุงภายในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

266,539.00

01 ม.ค. 58 - 01 พ.ค. 58 งานอาคารสถานที่

9

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

48,000.00

01 พ.ค. 58 - 01 พ.ค. 58 งานอาคารสถานที่

10 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

75,738.00

18 พ.ค. 58 - 18 พ.ค. 58 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

11 โครงการบริหารจัดการฝ่ายกิจกรรม
และพัฒนานักศึกษา

27,380.00

01 มี.ค. 58 - 18 พ.ค. 58 งานพัฒนานักศึกษา
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3,909,903.00 01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
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ที่

โครงการ/กิจกรรม
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วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

12 โครงการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์

1,357,000.00 01 ม.ค. 58 - 18 พ.ค. 58 งานคอมพิวเตอร์

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์ ประจำ�ปีงบประมาณ
2556 - 2559 และจัดทำ�แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำ�ปีงบประมาณ 2559

211,665.00

14 โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย

52

จำ�นวนเงิน

06 ก.ค. 58 - 07 ก.ค. 58 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่ใช้งบ

01 ส.ค. 57 - 01 ส.ค. 57 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

15 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ ไข
ปัญหายาเสพติด ท้องก่อนวัยเรียน
และไข้เลือดออก ประจำ�ปีการศึกษา
2558

15,000.00

01 เม.ย. 58 - 01 เม.ย. 58 งานพัฒนานักศึกษา

16 โครงการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำ�ปีการศึกษา 2557

159,500.00

14 ส.ค. 58 - 18 ก.ย. 58 งานประกันคุณภาพการศึกษา

17 บริหารจัดการสาขาคอมพิวเตอร์

97,000.00

01 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

18 โครงการจัดซื้อวัสดุสำ�นักงานสำ�หรับ
การเรียนการสอน (สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย)

60,000.00

01 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58 สาขาวิชาปฐมวัย

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชา
ภาษาไทย (จัดซื้อวัสดุ)

15,000.00

01 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58 สาขาวิชาภาษาไทย

20 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

450,000.00

21 พ.ค. 58 - 25 พ.ค. 58 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

21 โครงการจัดซื้อวัสดุสำ�นักงานเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
สังคมศึกษา

49,684.00

01 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58 สาขาวิชาสังคมศึกษา

22 โครงการบริหารจัดการสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

99,300.00

01 ต.ค. 57 - 31 ส.ค. 58 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

23 โครงการลดเลี่ยงเสี่ยงภัย : อบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

50,261.00

30 พ.ค. 58 - 30 พ.ค. 58 งานบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

จำ�นวนเงิน

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

24 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการ
เงิน 5 ปี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

128,960.00

08 ก.ค. 58 - 09 ก.ค. 58 งานการเงิน

25 อบรมจราจรและการป้องกันภัย
อาชญากรรมในชีวิตประจำ�วัน

14,800.00

29 ก.ค. 58 - 29 ก.ค. 58 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

26 โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ

16,556.00

01 ก.พ. 58 - 28 ก.พ. 58 งานบุคลากร

27 กีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม
ครั้งที่ 8

261,250.00

14 ก.พ. 58 - 14 ก.พ. 58 งานบุคลากร

28 กีฬาบุคลากร คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

85,320.00

29 พ.ค. 58 - 09 มิ.ย. 58 งานบุคลากร

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง

23,680.00

22 ก.ค. 58 - 22 ก.ค. 58 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

30 โครงการจัดทำ�แผนบริหารความ
เสี่ยงในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน

29,060.00

24 ก.ค. 58 - 24 ก.ค. 58 งานอาคารสถานที่

31 โครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

61,600.00

19 ธ.ค. 57 - 08 ม.ค. 58 งานบุคลากร

32 โครงการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ในประเทศหรือต่างประเทศ

109,550.00

16 ม.ค. 58 - 20 ม.ค. 58 สาขาวิชาบริหารการศึกษา

33 โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำ�โขง

40,480.00

25 ก.พ. 58 - 25 ก.พ. 58 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

34 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

300,000.00

21 พ.ค. 58 - 25 พ.ค. 58 งานบุคลากร

35 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

250,000.00

21 ก.พ. 58 - 25 พ.ค. 58 งานบุคลากร

36 เชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติราชการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

61,100.00

29 ก.ค. 58 - 29 ก.ค. 58 งานบุคลากร

ที่มา : สาขาวิชา/ฝ่ายงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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ที่

53

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ที่ 3.02 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ จำ�แนกตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังตารางที่ 28

ตารางที่ 28 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม จำ�แนกตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
(คะแนน)

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

1.60

ต้องปรับปรุง

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

4.33

ดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

3.00

พอใช้

3.02

พอใช้

องค์ประกอบ

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ โดยละเอียด ดังตารางที่ 29 ถึง ตารางที่ 30
ตารางที่ 29 ตาราง ป 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี้ ประเภท
สถาบัน þ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบ
คุณภาพ

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
1.1

4.00
คะแนน

ผลการดำ�เนินงาน
คะแนนประเมิน
จากการประเมิน
ตนเอง
ของกรรมการ

คะแนนประเมิน
โดยคณะ
กรรมการ
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

0.61

0.61

0.61

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่

1.2 ร้อยละ 20

ร้อยละ 23.77

ร้อยละ 23.77

2.97

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่

1.3 ร้อยละ 20

ร้อยละ 7.38

ร้อยละ 7.38

0.62

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่

1.4

0.00 คะแนน

0.00 คะแนน

0.00

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

3.00
คะแนน

เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
โดยคณะ
กรรมการ
(ตามเกณฑ์ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการ
ประเมินที่ต่างจากที่
ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้ที่

1.5

5 ข้อ

6 ข้อ

4 ข้อ

3.00

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่

1.6

5 ข้อ

6 ข้อ

3 ข้อ

3.00

พอใช้

1.60

ต้องปรับปรุง

3.00

พอใช้

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

6 ข้อ

6 ข้อ

3 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

3.50
คะแนน

47,223.58 บ./
75,525.47 บ./คน
คน

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

3.00
คะแนน

ร้อยละ 15.74

5.00

ดีมาก

4.33

ดี

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

ร้อยละ 26.56

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่
3.1

5 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

5 ข้อ

6 ข้อ

6 ข้อ

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่
5.1

5 ข้อ

6 ข้อ

3 ข้อ

3.00

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่

5 ข้อ

5 ข้อ

4 ข้อ

3.00

พอใช้

3.00

พอใช้

3.02

พอใช้

5.2

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
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องค์ประกอบ
คุณภาพ

ผลการดำ�เนินงาน
คะแนนประเมิน
จากการประเมิน
ตนเอง
ของกรรมการ

55

ตารางที่ 30 ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00 - 1.50 การดำ�เนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 การดำ�เนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน
2.51 – 3.50 การดำ�เนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย
3.51 – 4.50 การดำ�เนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดำ�เนินงานระดับดีมาก

ตัวบ่งชี้

I

P

O

1

6

1.20

3.00

0.61

1.70

ระดับต้องปรับปรุง

2

3

5.00

3.00

5.00

4.33

ระดับดี

3

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

4

1

-

5.00

-

5.00

ระดับดีมาก

5

2

-

3.00

-

3.00

ระดับพอใช้

รวมตัวบ่งชี้

13

4

7

2

2.15

3.57

2.81

3.02

ระดับพอใช้

ผลการประเมิน

ระดับ
ต้อง
ระดับดี
ปรับปรุง

ระดับ
พอใช้

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
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ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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โครงการประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน
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ระดับหลักสูตร
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โครงการประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน
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ระดับหลักสูตร วันที่ 2
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โครงการประเมิน

คุณภาพ

การศึกษาภายใน
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ระดับคณะ

59

โครงการจัดทำ�แผน

บริหารความเสีย
่ง
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ในภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน

60
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โครงการ

พัฒนา

บุคลากร

61

กิจกรรม
ครบรอบ

10 ปี
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วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

62

โครงการเชิดชูเกียรติ

แก่ผป
ู้ ฏิบต
ั ริ าชการ
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

63

64
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โครงการประชุม
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เชิงปฏิบตั กิ ารทบทวนแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน

65

66
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทบทวนแผนกลยุทธ์

และจัดทำ�แผนปฏิบัติราชการ 2559
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