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                คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 
2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 
2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547 
  หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงก าหนด
นโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่  
1  กันยายน 2548  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 

 

มารู้จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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พันธกิจ 

 1. ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญา 
        2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน 
        3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืนของสังคมและประเทศชาติ   
        4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   
        5. การบริหารจัดการที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล  มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้ 
  1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน 
  2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริหาร จัดการด้านการเงินที่ เน้นความโปร่งใส 
ถูกต้อง คุ้มค่า มีแผนการใช้งบประมาณที่สะท้อนตามความต้องการ จัดสรรงบประมาณและจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกพันธกิจ และมีระบบการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
  3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงข้ึนทัดเทียมกับมาตรฐานสากล 
เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเชื่ยมโยงการ
ด าเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
 
 
เอกลักษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

                 “คณะแห่งการสร้างสรรค์พหุวิทยาการ ด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 
 

อัตลักษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

                 “บุคคลแห่งการเรียนรู้ เน้นจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน” 

ปรัชญา 

   จริยธรรม น าปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 

          องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางนวัตกรรม ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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         ค่านิยมร่วม (Shared Value) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (FLAS) 

  
 
        F = Flexibility    ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง 
 L = Learning        การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 A = Accountability      ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 S = Success        ความส าเร็จ 
 
 

 
                กลยุทธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
1.  เสริมสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพและนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
2.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการ และสร้างนวัตกรรมสู่สังคม 
3.  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและดา้นการบริการวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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                 ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นรูปหยดน้ าสีน้ าตาลประกอบด้วยองค์พระธาตุพนมบน
ดอกบัวที่ด้านล่างของพระธาตุพนมมีซุ้มสี่ด้านบนคลื่นสีฟ้าสามคลื่น ภายในพระธาตุพนมมีดอกบัวเจ็ดดอก พวกมัน
ทั้งหมดอยู่ในรูปของวงรีรูปหยดน้ าและภายในมีวงรีสีเหลืองทองสองอัน ระหว่างจุดไข่ปลาสีทองด้านข้างมีรวงข้าวสี
ทอง ส่วนล่างของแขนเสื้อเป็นวงแหวนสีน้ าตาลโค้งเป็นรูปหยดน้ า ด้านล่างเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเป็นภาษาไทย 
"มหาวิทยาลัยนครพนม" ชื่อภาษาอังกฤษคือ "Nakhon Phanom University" 

 

ความหมายตราสัญลักษณ์ 

         วงรีรูปหยดน ้า สื่อความหมายถึง หยดน ้าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น ้าแห่งการศึกษาเปรียบประดุจการ
รวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน ้าตาลเป็นสีประจ าจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็นสีประจ า
มหาวิทยาลัย  
         องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว   สื่อความหมายถึง  การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนมอันเป็น
สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจของบุคคลทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน  
         ซุ้มประตูสี่ทิศ  สื่อความหมายถึง  ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาแสวงหาองค์ความรู้  
         คลื่นน ้าสีฟ้าจ านวนสามเส้น   สื่อความหมายถึง  แม่น ้าโขงซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาติที่ไหล อย่างต่อเนื่อง
เปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ 
         ลายดอกบัวเจ็ดดอก   สื่อความหมายถึง   ลายประจ าพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและ
จ านวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม  
         รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด ความสามัคคี เพื่อ
เป้าหมายแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม  

           ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความม่ันคงและย่ังยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

สีประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ดอกไม้ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

 
 

ทองกวาว 
 

สีแสด 
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ข้อมูลท่ัวไป 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

1. บุคลากร  

     1.1 จ านวนบุคลากร   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    ประเภทบุคลากร 

วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

วิชาการ - - 26 21 47 

สนับสนุน 8 13 8 - 29 

รวม 8 13 34 21 76 

ตารางที่  1  จ านวนบุคลากรที่จ าแนกตามประเภท

บุคลากร 

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

 
 

ในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพน  

จ านวนบุคลากรรวมทั้ งสิ้ น  76 คน  

จ าแนกตามประเภทบุคลากรได้ดังตาราง

ที่  1  และจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา

และปีงบประมาณ ดังตารางที่  1 

“ เสรมิสรา้งขวญัและก าลังใจ 
เพือ่ใหเ้ปน็องคก์รแหง่ความสขุ ” 
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ปีงบประมาณ 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ 

พ.ศ. 2555 73 2 3 1 79 

พ.ศ. 2556 69 3 2 1 75 

พ.ศ. 2557 61 3 1 - 65 

พ.ศ. 2558 62 3 1 - 66 

พ.ศ. 2559 31 - - - 31 

พ.ศ. 2560 37 - - - 37 

พ.ศ. 2561 36 - - - 36 

พ.ศ. 2562 45 1 - - 46 

พ.ศ. 2563 48 3 - - 51 

พ.ศ. 2564 42 5 - - 47 

 
 
 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 

วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

พ.ศ. 2555 19 23 63 27 132 

พ.ศ. 2556 21 20 58 19 118 

พ.ศ. 2557 20 18 65 15 118 

พ.ศ. 2558 20 17 65 18 120 

พ.ศ. 2559 9 7 32 7 55 

พ.ศ. 2560 9 8 27 10 62 

พ.ศ. 2561 8 8 33 11 60 

พ.ศ. 2562 3 11 40 14 68 

พ.ศ. 2563 8 16 38 20 82 

พ.ศ. 2564 8 16 38 20 76 

ตารางที่  2  จ านวนบุคลากรที่จ าแนกตามคุณวุฒิและปีงบประมาณ 

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

 
 ตารางที่  3  จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

และปีงบประมาณ 

 

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

 

  

 
 
 

 
 
 

ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนบุคลากร

(คน) 
สถานที่ 

1. 
เข้าร่วมประชุมพิจารณาการน าเสนอผลการประเมินผล
แผน 3 ปี ส านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 
วันที่ 16 ตุลาคม 2563  

1 กรุงเทพมหานคร 

2. 
 

เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ 
วันที่ 17 -19 พฤศจิกายน 2563 

1 กรุงเทพมหานคร 

3. 
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “คลี-่คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” 
วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 

1 กรุงเทพมหานคร 

4. 
เข้าร่วมอบรมการวิจัยทางด้านปรัชญาร่วมสมัยและการ
เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการส ารวจและ
จัดท าประกาศย่านชุมชนเก่าเป็นมรดกจังหวัด  
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 

1 กรุงเทพมหานคร 

6. 
เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นวางแผนการ
ศึกษาวิจัยทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับอคติในสังคมไทย 
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 

1 กรุงเทพมหานคร 

สาขา 
จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ - 1 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - 1 

สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม - 1 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - 2 

สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ - 1 

สาขาวิชาภาษาเวียดนาม - 1 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ - 1 

รวม - 8 

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศจ าแนกตามสาขาวิชาและวุฒิ

การศึกษาและปีงบประมาณ 

 

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

 
 

ตารางที่  5  ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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ชื่อ 

โครงการ/กิจกรรม 

จ านวนบุคลากร

(คน) 
สถานที่ 

7. 

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าผลลัพธ์
การด าเนินงาน ครั้งท่ี 1 หน่วยจัดการจังหวัดระดับท่ีมี
จุดเน้นส าคัญ (Node  Flagship)   
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 

1 กรุงเทพมหานคร 

8. 
เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติ (GMSARN) ครั้งที่ 15  
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 

1 กรุงเทพมหานคร 

9. 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนาสื่อสาร
และการให้ค าปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น ที่ 1 – รุ่นที่ 3 ”  
วันที่ 11-12 มีนคม 2564 

1 กรุงเทพมหานคร 

10. 
เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยอคติวัฒนธรรมใน
สังคมไทย วันที่ 21-23 มีนาคม 2564 

1 กรุงเทพมหานคร 

11. 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสังเคราะห์บทเรียน
ให้แก่หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดส าคัญฯ  
วันที่ 26-27 มีนาคม 2564 

1 กรุงเทพมหานคร 

12. 
เข้าร่วมประชุมการเชื่อมประสานภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรอินทรีภาคอีสาน ตอน  
เกษตรอินทรีย์ทางรอดในถานการณ์โควิด-19 

1 นครพนม 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

 
 

8 



12 

  

ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล 

 สายวิชาการ 
ผศ. ดร.ส าราญ  วิเศษ 
ผศ. ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ 
ผศ. ดร.จารุกัญญา  อุดานนท์ 
อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐลดารมณ์ 
อาจารย์ราชันย์  คูรานา 
อาจารย์กาญจน  ศาลปรีชา 
อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา 
สายสนับสนุน 
นางสภาพร  คงเกษม 
นางสาวกิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
นายสุนทร  ชีวะประสิทธิ์ 
นางทาริกา  พลชัยยยา 
นางเชิดศักดิ์  จารุจินดา 
นายแสวง  ม่ิงสินธ์ 

รางวัลเกียรติบัตรผู้อุทิศตน
เพื่อพัฒนาองค์กร 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 
ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  6  ผลงานของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
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2. ข้อมูลนักศึกษา   

    2.1 จ านวนนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา  2564  จ าแนกตามระบบการรับสมัคร 
  ระดับปริญญาตรี 

-ระบบแฟ้มสะสมงาน       76 คน 
   -ระบบโควตา       39 คน 
   -รับตรงร่วมกัน      39 คน 
   -Admission       35    คน 
   -รับตรงอิสระ       35    คน 
   -หลักสูตรโครงการพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)   42 คน 
  ระดับปริญญาโท        5 คน 
   รวมทั้งสิ้น      243   คน 

 
     
     2.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2564  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมรวมทั้งสิ้น 758 คน   
 

 

  
 
    
  
 
    

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับอุดมศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตร์ 273 - 

การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 56 - 

นิติศาสตร์ 183 - 

ภาษาอังกฤษ 138 - 

มนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 15 - 

ภาษาจีน 93 - 

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - 9 

รวมทั้งสิ้น 758 9 

ตารางที่ 7  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  ประจ าปีการศึกษา 2564  จ าแนกตามคณะ  หลักสูตร / สาขาวิชา 
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 2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมมีผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2564
จ านวน  113  คน  จ าแนกตามคณะ  หลักสูตร / สาขาวิชา และระดับการศึกษา  ดังตารางท่ี 8 
 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับอุดมศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

รัฐประศาสนศาสตร์ 36 - 

การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 14 - 

นิติศาสตร์ 19 - 

ภาษาอังกฤษ 31 - 

ภาษาจีน 13  

รวมทั้งสิ้น 113 - 

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี     
                                                    
2.4 ข้อมลูเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย  โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและประเทศ  โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนนั้น  มีทั้งระดับปริญญาโท  ปริญญาตรี 4 ปี  ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  จ านวน  7 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 10  
และจ าแนกตามระดับการศึกษา  หลักสูตร / ประเภทวิชา และสาขาวิชา  ดังตารางที่ 9 
 
   
 

ที่มา : งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ระดับการศึกษา หลักสูตร / ประเภทวิชา สาขาวิชา 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ปริญญาตรี 4 ปี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)   

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาจีน 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)   สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

ตารางที่ 8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 9  จ านวนหลักสูตรการศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในปีการศึกษา  2564 

จ าแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร / ประเภทวิชา  และสาขาวิชา 
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3.  ข้อมูลการเงินและงบประมาณ  

  ในปีงบประมาณ  2564  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม          
มีงบประมาณในการบริหารจัดการทั้งสิ้น  12,611,000 บาท  โดยงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ   
ส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน  จ านวนทั้งสิ้น 2,611,000  บาท  และงบประมาณเงินรายได้จ านวน 
10,000,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพที่ 1 ตารางท่ี 10 และตารางที่ 11 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

งบรายจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บุคลากร   - 3,213,535 32 3,213,535 25 

 งบด าเนินงาน   - 6,214,160 62 6,214,160 49 

 งบลงทุน  - -  - - - 

 งบเงินอุดหนุน  2,611,000 100 572,305 6 3,183,305 25 

 งบรายจ่ายอื่น   -  - - - 

รวม 2,611,000 100 10,000,000 100 12,611,000 100 

รูปภาพท่ี  1  ข้อมูลการเงินและงบประมาณจ าแนกตามงบประมาณรายจ่าย 

 

ตารางที่  10  ข้อมูลการเงินและงบประมาณจ าแนกตามงบประมาณ

รายจ่าย 
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กลยุทธ์  
 งบประมาณแผ่นดิน   งบประมาณเงินรายได้   รวม  

 จ านวน   ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ  

การผลิตบัณฑิต 1,699,040 65 5,770,400 58 7,469,440 59 

การวิจัยและพัฒนา - - 365,000 4 365,000 3 

การบริการวิชาการ 119,000 5 103,580 1 222,580 2 

การท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
50,000 2 21,000 0 71,000 1 

การบริหารจัดการองค์กร 742,960 28 3,740,020 37 4,482,980 36 

รวม 2,611,000 100 10,000,000 100 12,611,000 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี 

 
 
 

 

ตารางที่ 11  ข้อมูลการเงินและงบประมาณจ าแนกตามพันธกิจ 

ตารางที่ 12 ภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 
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4. ข้อมูลอาคาร สถานที่ ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ   

   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

 
1.  ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง   จ านวน  18  ห้องเรียน 

2.  ห้องเรียน ขนาด 190 ที่น่ัง    จ านวน     2  ห้องเรียน 

3.  ห้องเรียน ขนาด 500 ที่น่ัง   จ านวน     1  ห้องเรียน 

4.  ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง   จ านวน     1  ห้อง 

5.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน     1  ห้อง 

6.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน     1      ห้อง 

 
ที่มา :  งานอาคารสถานที่  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี 
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5. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 

 
พันธกิจที่  1  ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  จากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีกิจกรรม / โครงการ รวมทั้งสิ้น 
32 โครงการ ดังตารางที่  13 
 
 

ล าดับ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

   1  

       64010001 - โครงการสัมมนาทาง

รัฐประศาสนศาสตร์ 
21,000  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

   2  

       64010002 - โครงการพัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน:แข่งขันทักษะ

ภาษาจีน 

10,150  สาขาวิชาภาษาจีน  

   3  

       64010003 - โครงการพัฒนา

นักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
10,500  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

   4  

       64010004 - โครงการพัฒนา

นักศึกษา:กิจกรรมอบรมเร่ืองประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

3,500  งานพัฒนานักศึกษา  

   5  

       64010005 - โครงการกีฬา

นักศึกษา:กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่

ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม 

มหาวิทยาลัยนครพนมประจ าปีการศึกษา 

2563 

7,000  งานพัฒนานักศึกษา  

   6  

       64010006 - โครงการสโมสร

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
7,000  งานพัฒนานักศึกษา  

   7  

       64010007 - โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม:กิจกรรมเผยแผ่

ศิลปวัฒนธรรมสังคีตริมโขง 

7,000  งานพัฒนานักศึกษา  

 

ตารางที่  13 รหัส/โครงการ ที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 

รายจ่าย 

15 
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ล าดับ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

   8  

       64010037 - โครงการสหกิจ

ศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว 

- 
 สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว  

   9  

       64010038 - โครงการศูนย์ชาติ

พันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า

โขง 

- 
 สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว  

  10  

       64010047 - โครงการพัฒนา

นักศึกษา:กิจกรรมอบรมให้ความรู ้เพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการท างานแก่ศิษย์เก่า 

-  งานพัฒนานักศึกษา  

  11  

       64010065 - โครงการบริการ

วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

  12  

       64010066 - โครงการบริการ

วิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

- 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

  13  

       64010008 - โครงการจัดการ

เรียนรู้ (KM) งานวิจัย 
3,500  งานวิจัย  

  14  

       64010009 - โครงการส่งเสริมขวญั

และก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
24,500  งานบุคลากร  

  15  

       64010011 - โครงการ กิจกรรม 

5ส ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

3,500  ส านักงานคณบดี  

  16  
       64010012 - โครงการแนะแนวสัญจร 17,500  งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์  

  17  

       64010013 - โครงการจัด

นิทรรศการแนะน าหลักสูตร ร่วม

หน่วยงานราชการ 

7,000  งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์  

  18  

       64010014 - โครงการจัดท า

เอกสารและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
28,000  งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์  

 

16 
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ล าดับ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  19  

       64010015 - โครงการจัดท ารายงาน

ประจ าปี 2563 
17,500  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  20  

       64010016 - โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ภายใน คณะศิลปศาสตร์ฯ 
35,000  งานอาคารสถานที่  

  21  

       64010017 - โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เครือข่ายรัฐประศาสนศาสตร์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

28,000  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

  22  

       64010018 - โครงการพัฒนา

นักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 

10,500  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

  23  

       64010019 - โครงการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 

14,000  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

  24  

       64010020 - โครงการเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
10,500  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

  25  

       64010021 - โครงการพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
10,500 

 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

  26  

       64010022 - โครงการเตรียมความ

พร้อมในการพัฒนาทักษะการเป็นนักพัฒนา

พันธุ์ใหม่ 

7,000 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ 

  27  

       64010023 - โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

และส่ิงแวดล้อม : กิจกรรมศึกษาดูงาน

เรียนรู้นอกสถานท่ีในเครือข่ายองค์กร

นักพัฒนา 

10,500 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

  28  

       64010024 - โครงการสหกิจศึกษา

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
13,300 

 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

17 



21 

 

  

 

 

ล าดับ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  29  

       64010025 - โครงการวันระพีและ

เสริมทักษะในศตวรรษท่ี 21 
18,200  สาขาวิชานิติศาสตร์  

  30  

       64010026 -  โครงการปัจฉิมนิเทศ

และเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 
18,830  สาขาวิชานิติศาสตร์  

  31  

       64010027 - โครงการอบรมเรื่อง

กฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์ตามเกณฑ์

สภาวิชาชีพกฎหมาย 

14,000  สาขาวิชานิติศาสตร์  

  32  

       64010028 - โครงการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 
11,900  สาขาวิชานิติศาสตร์  

  33  

       64010029 - โครงการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนสู่ประสบการจริง สาขาวิชา

นิติศาสตร์ 

11,900  สาขาวิชานิติศาสตร์  

  34  

       64010030 - โครงการสหกิจศึกษา

ร่วมกับสถานประกอบการสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

38,500  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  

  35  

       64010031 - โครงการพัฒนา

นักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 

4,200  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  

  36  

       64010032 - โครงการกีฬาและบาย

เนียร์ 
5,600  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  

  37  

       64010033 - โครงการค่าย

ภาษาอังกฤษ 
10,500  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  

  38  

       64010034 - โครงการพัฒนา

นักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
7,000  สาขาวิชาภาษอังกฤษ  
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ล าดับ 
รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

39 

64010035 - โครงการเตรียมความพร้อม

นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ 
3,500 สาขาวิชาภาษอังกฤษ 

40 

64010036 - โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา "มานุษยวิทยาเดินดิน" 
27,440 

สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว 

41 

64010037 -โครงการเสวนาวิชาการ “ปัน

ค าเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง” 
- 

สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว 

42 

64010039 -  โครงการเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาจีนเบื่องต้นให้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน 

6,300 สาขาวิชาภาษาจีน 

43 

64010040 - โครงการอบรม IT เพื่อ

พัฒนาความรู้ในศตวรรษที่ 21 
6,146 สาขาวิชาภาษาจีน 

44 

64010041 - โครงการสหกิจส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
21,238 สาขาวิชาภาษาจีน 

45 

64010046 - โครงการพัฒนานักศึกษา:

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม

แก่นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 

7,000 งานพัฒนานักศึกษา 

46 

64010047 - โครงการพัฒนานักศึกษา:

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างานแก่ศิษย์เก่า 

- งานพัฒนานักศึกษา 

47 

64010048 - โครงการพัฒนานักศึกษา:

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

3,500 งานพัฒนานักศึกษา 

48 

64010049 - โครงการพัฒนานักศึกษา:

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

3,500 งานพัฒนานักศึกษา 
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ล าดับ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  49  

       64010051 - โครงการกีฬานักศึกษา:กิจกรรมกีฬาภายใน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
7,000 

 งานพัฒนา

นักศึกษา  

  50  

       64010052 - โครงการกีฬานักศึกษา:กิจกรรมกีฬา

มหาวิทยาลัยนครพนม 
21,000 

 งานพัฒนา

นักศึกษา  

  51  
       64010054 - โครงการพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม 7,000 

 งานพัฒนา

นักศึกษา  

  52  
       64010055 - โครงการวันส าคัญ 14,000 

 งานพัฒนา

นักศึกษา  

  53  

       64010056 - โครงการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา 
7,000 

 งานพัฒนา

นักศึกษา  

  54  

       64010057 - ค่ายอาสาวิชาการสร้างสายใยรักจากพี่

สู่น้อง 
28,000 

 งานพัฒนา

นักศึกษา  

  55  

       64010058 - โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่

การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) 

7,000 

 งานประกัน

คุณภาพ

การศึกษา  

  56  

       64010059 - โครงการประเพณีวันสงกรานต์สืบสาน

วัฒนะธรรมไทย 
3,500  งานบุคลากร  

  57  

       64010060 - โครงการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
70,000 

 งานทะเบียน

และ

ประมวลผล  

  58  

       64010061 - โครงการส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและการใช้งานเทคโนโลยี 
10,500  งานวิชาการ  

  59  

       64010062 - โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม

มาตรฐาน 
3,500  งานวิชาการ  
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พันธกิจที่  1  ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ       

มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา 

   

ชื่อนักศึกษา/ทีมงาน ชื่อผลงาน 
หน่วยงานทีใ่ห้รางวัล 

พร้อมระบุ วัน/เดอืน/ป ี

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาภาษาจีน ได้น านักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 

ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน”  

รอบท่ี 1 : รอบสอบข้อเขียนออนไลน์ทั่วประเทศ คัดเลือก 50 คน มีนักศึกษา เข้าร่วม

ทั้งหมด 5 คน ดงันี ้ 

      

     1. นายกฤษดา แก้วบริบัตร      นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

     2. นางสาวจิรวรรณ มานะเสน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

     3. นางสาวชวัลนุช ชนพมิาย    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

     4. นางสาวสนุันทา สุริยะ         นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

     5. นางสาวจินตนา ดาบชัย       นักศึกษาชั้นปีที่ 3     

 

#รอบการแข่งขัน 

  - รอบแรก : สอบข้อเขียนออนไลน์ ทั่วประเทศ (คัด 50 คน) 

  - รอบสอง : สอบสัมภาษณ ์+ กลา่วสุนทรพจน์ (คัด 20 คน) 

  - รอบชิงชนะเลิศ : กล่าวสุนทรพจน์ + แสดงความสามารถพิเศษ  

 

*ผลการแข่งขนัรอบแรก (1 ใน 50 คน) นักศึกษาผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป ได้แก่ 

     1.  นายกฤษดา แกว้บริบัตร      อันดับที่ 31    และ 

     2. นางสาวจิรวรรณ มานะเสน   อันดับที่ 45 

 

อาจารย์ผู้ควบคุมและติวแขง่นักศึกษา  

     1. Huang, Shih - Yi Ph.d.  

     2. Zhang De Biao  

 

 

แข่งภาษาจีนรุ่นอุดมศึกษาระดับประเทศ "汉语桥比赛 2021"      

เฟ้นหา The Best Top 20 Chinese Bridge (Thailand) และตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน  

汉语桥 2021 ระดับโลกที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

- กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม 

- สถานเอกอัคราชทูต

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประจ าราชอาณาจักรไทย 

ศูนย์แลกเปลี่ยนและสง่เสริม

ความร่วมมือด้านภาษาจีน

ระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 14    รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา  

22 



26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

23 
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พันธกิจท่ี 2 : พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เกิด

ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน  

 1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่มีในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1           
(ค่าน้ าหนัก 0.80) จ านวน 7 เรื่อง 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 
อาจารย์ณัฐภณ อันชัน 

 

ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ ศึกษาและพิเคราะห์การ

แยกความรับผิดชอบทางละเมิด 

กรณีการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีที่

มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ 

วารสารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี

ที่ 16 ฉบับที่ 57 

(กรกฎาคม – กันยายน 

2564) หน้า 54-64 

 

สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  

เจียวิริยบุญญา  

มานุษยวิทยาการพยากรณ์ 

ประสบการณ์ในการพยากรณ์

ดวงชะตาบนพื้นที่สื่อสังคม

ออนไลน์ในชีวิตประจ าวันของชาว

ดิจิทัลไทย 

มนุษยศาสตร์สาร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีที่ 

22 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – 

สิงหาคม 2564) หน้า 137-

160 

2 
อาจารย์ ดร.สุริยา ค า

หว่าน 

นวัตกรรมการเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ 

ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้

บริบทหลุ่มน้ าโขงตอนกลาง  

วารสารมนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 

ประจ าเดือนกันยายน – 

ธันวาคม 2564 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 

 

ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของบุคลากร

มหาวิทยาลัยนครพนมใน

ศตวรรษท่ี 21 

วารสารการบริหาร การ

ปกครองและนวัตกรรม

ท้องถิ่น ปีที่ 5 (มกราคม – 

เมษายน 2564) หน้า 173-

188 

2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.กชกร เดชะค าภู 

อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์  

อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพและ

สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ : 

กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัด

นครพนม  

วารสารการเมืองการ

ปกครอง มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 

3 (กันยายน – ธันวาคม 

2564) หน้า 228-239 

 

สาขาวิชาภาษาจีน 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 
อาจารย์ ดร.ปุณชญา ศิวาพัทน์ 

 

ลักษณะทางภาษาของค า

เรียกคนอีสานท่ีปรากฎใน

เพลงไทยลูกทุ่ง 

วารสารวิชาการวิวิธวรรณ

สาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

(มกราคม – เมษายน 2564) 

หน้า 143-161 

2 อาจารย์ปรียากร บุญธรรม 

ผลงานนวนิยายของนัก

ประพันธ์หญิงชาวจีนที่มีการ

เผยแพร่ในประเทศไทย ในปี 

1996-2016  

วารสารจีนศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 

2564 
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2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) จ านวน 13 เรื่อง ดังนี้ 
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ 
ปรีชา 

การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนา
เมืองภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้ง
ที่ 13 “พลวัตรัฐประศาสน
ศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 
24-25 พฤศจิกายน  2564 ณ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์อานันท์นิตย์ 
มโนรมย์ 

รูปแบบการขับเคลื่อนบทบาทสตรีเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยวชุมชนแนวโอท้อปน
วัตวิถี กรณีบ้านท่าค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2564 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ 
เจียวริยบุญญา 

อ านาจผี บารมีพระ และความเชื่อแบบมู
เตลู : นวัตกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2564 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ 

“จากผีบุญถึงคนเสื้อแดง” ประวัติศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของผู้คนใน
ภาคอีสาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2564 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

3 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มชาติ พันธุ์ตระกูล
ภาษาไทยในเวียดนาม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ 

ผดุงเดช 

วรรณ ก รรมป ริ ทั ศ น์ เ กี่ ย วกั บ

บุ ค ลิ ก ภ า พ ใ น ห นั ง สื อ ด้ า น

พฤติกรรมองค์การ 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัต

รัฐประศาสนศาสตร์ : 

ปัญหา โอกาส และความ

ท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-

25 พฤศจิกายน  2564 ณ 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 อาจารย์ ดร.มุทุดา  

แก่นสุวรรณ 

บทบาทหน้ าที่ ของสภา เด็กแล ะ

เยาวชน ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัต

รัฐประศาสนศาสตร์ : 

ปัญหา โอกาส และความ

ท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-

25 พฤศจิกายน  2564 ณ 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สาขาวิชาภาษาจีน 

 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  

อรรคศรีวรโชติ 

ปัญหาการเรียนภาษาจีนผ่านระบบ

ออนไลน์ของนักศึกษาสาขารั ฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม จากสถานการณ์โควิด-

19 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัต

รัฐประศาสนศาสตร์ : 

ปัญหา โอกาส และความ

ท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-

25 พฤศจิกายน  2564 ณ 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 อาจารย์ปวีณา แพง

สอน 

ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาจีน มหาวิทยาลัยนครพนม ที่

มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์

รายวิชาภาษาจีนในช่วงโควิด-19 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัต

รัฐประศาสนศาสตร์ : 

ปัญหา โอกาส และความ

ท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-

25 พฤศจิกายน  2564 ณ 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

3 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  

พิเชษฐลดารมณ์ 

ปัจจัยในการเลือกอ่าน พฤติกรรม

และทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีน

แปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

นครพนม 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัต

รัฐประศาสนศาสตร์ : 

ปัญหา โอกาส และความ

ท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-

25 พฤศจิกายน  2564 ณ 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย หมอนวดแผนไทย : แรงงาน

ในธุรกิจภาคบริการและผลก

รพทบจากวิกฤติโควิด-19  

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 

13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปัญหา โอกาส และความท้า

ทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 

พฤศจิกายน  2564 ณ คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 อาจารย์ ดร.พัชรวดี  

เพ็งสระเกตุ 

การพัฒนาศักยภาพเกษตร

ยุคใหม่ในจังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 

13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 

: ปัญหา โอกาส และความท้า

ทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 

พฤศจิกายน  2564 ณ คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์  

ผลกระทบจากการสร้างรถไฟราง

คู่ ส าย ใหม่  กรณี ศึกษา :  สถานี

นครพนม  

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 

13 “พลวัตรัฐประศาสน

ศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ

ความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 

24-25 พฤศจิกายน  2564 

ณ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
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3.บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) จ านวน 2 เรือ่ง ดังนี ้

 
 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อิน

ทนนท์ 

อาจารย์ณัฐภณ อันชัน 

อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ 

ปรีชา 

ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนและภาครัฐตาม

กฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์

ในท้องถ่ิน หมู่บ้านเนิดสะอาด หมู่ 

8 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนม 

วารสารวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปี

ที่ 16 ฉบับที่ 57 

(กรกฎาคม – กันยายน 

2564) หน้า 65-76 

 
 
 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน ปัญหาการควบคุมฝ่ายปกครองโดยหลัก
ความชอบกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง ศึกษาพิเคราะห์จากข้อ
ความคิดสไปสู่การวางแนวทางเพ่ือให้
บรรลุผลในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
 

วารสารการบริหารนิติบุคคล 
และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 7 
ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564 
หน้าที่ 351-362 
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4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพมิพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) จ านวน 3 เรือ่ง 

 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 

1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ The Development of a learning 
Organization of Naratkwai 
Subdistrict Administrative 
Organization, Amphoe Maung 
Nakhonphanom, Nakhonphanom 
Province 

Turkish Journal of 
Physiotherapy and 
Rchabilitation; 32(3) ISSN 
2651-4451 e-ISSN 2651-
446x p.9061-9069 

2 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  Roles of Local Administrative 
Organizations in Life Quality 
Development of Elderly People 
in Special Economic Zone of 
Nakhon Panom 

 Review of International 
Geographical Education 
ISSN: 2146-0356. 
11(8),SPRING,2021 p.1377-
1384 

 
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 

1 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  

เจียวิริยบุญญา 

Reinvention of Divinatory 

Authority in the Post-Khmer 

Rouge Era 

GMSARN 

INTERNATIONAL 

JOURANAL Vol 16 Mo.3 

September 2022.p221-

231 
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5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ                     
(ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) จ านวน 6 เรื่อง 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หน่วยงาน 

1 อาจารย์คณิน เชื้อดวง

ผุย 

(2,193,300 บาท) 

โครงการเสริมสร้างขีด

ความสามารถของกลไกระดับ

จังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 

จังหวัดขอนแก่น 

กองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) 

2 อาจารย์ ดร.อนุชิต  

สิงห์สุวรรณ   

(257,780 บาท) 

.โครงการ การศึกษาแนวทางการ

จดัการองค์ความรู้เพื่อการ

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 

กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีน

ไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม 

กองทุนจัดการซากดึกด า

บรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี 

กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 

สุมาลี 

(280,000 บาท) 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เมืองนครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

มีชีวิต 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

4 อาจารย์จุฑาลักษณ์ 

แสนโท 

(2,024,000 บาท) 

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อ

เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการ

เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ส าหรับเด็ก

พิการ แถบชายแดนลุ่มน้ าโขง 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย

และสร้างสรรค์ 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กชกร เดชะค าภู 

(280,000 บาท) 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพ่ือ

เสริมสร้างความม่ันคงผู้สูงอายุใน

ครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

นครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

6 อาจารย์ ดร.ปุณณฑ

รีย์  

เจียวิริยบุญญา 

(40,000 บาท) 

การส ารวจภาพรวมของา

สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับ

อคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่ม

แรงงานชาติพันธุ์ในชุมชนพหุ

วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

ที่มา : งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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พันธกจิที่ 3 : พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ   

ตารางท่ี 21  โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

ที ่ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

  1  
       64010069 - โครงการบริการ

วิชาการที่สร้างรายได้ 
7,000  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

  2  
       64010065 - โครงการบริการ

วิชาการ สาขาวิชาภาษาจีน 
-  สาขาวิชาภาษาจีน  

 3  

       64010066 - โครงการบริการ

วิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

- 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม  

  4  

       64010067 - โครงการบริการ

วิชาการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายใน

ชีวิตประจ าวันแก่นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชน 

11,200  สาขาวิชานิติศาสตร์  

  5  

       64010068 - โครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวิจัยและการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี 

21,000 
สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว  

  6  

 โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 

-กิจกรรมจัดสอบ TOEIC 

 

446,500 

  

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

-กิจกรรมติวสอบ CU-TEP 
24,000 

 
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

 
ที่มา : งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

36 



40 
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พันธกิจที่ 4 : ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 
ตารางที่ 22  โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ที ่ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1 
       64010059 - โครงการประเพณีวัน

สงกรานต์สืบสานวัฒนะธรรมไทย 
3,500 งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2 

       64010054 - โครงการพาน้องใหม่ไหว้

พระธาตุพนม 
7,000 

งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3        64010055 - โครงการวันส าคัญ 14,000 
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4 
 โครงการน าเสนอผลงานด้านวิชาการและ

วัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ  

             

30,000  
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

 
ที่มา : งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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พันธกิจที่ 5  : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 15  โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

1      64010064 - โครงการสนับสนุนทุนวิจัย 52,000 งานวิจัย 

2 
     64010063 - โครงการสนับสนุนการผลิต

ต ารา 
85,000 งานวิจัย 

3 
     64010087 - โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง

การเงิน ปีงบประมาณ 2565 
7,000 งานการเงิน 

4 
     64010070 - โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
3,500 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5 

     64010071 - โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปี 

(2565-2569) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

7,000 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6 
     64010072 - โครงการการจัดการความรู้

ส านักงานคณบดี 
3,500 งานส านักงานคณบดี 

7 
     64010073 - โครงการการจัดการความรู้ด้าน

ผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา2563 
3,500 งานวิชาการ 

8 

     64010074 - โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี

การศึกษา 2562 กิจกรรมภายใต้โครงการแบ่งเป็น 

3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมวิพากษ์รายงานผลการประเมินตนเอง 

(มคอ.7) ระดับหลักสูตร 

2. กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

3. กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 

140,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9 
     64010075 - โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน 
14,000 งานส านักงานคณบดี 

10 
     64010042 - โครงการพัฒนาอาจารย์ 

สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ 
24,500 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ที ่ รหัส/โครงการ จ านวนเงิน ผู้รับผิดชอบ 

11 
     64010043 - โครงการพัฒนาอาจารย์

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
3,500 

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

12 
     64010044 - โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร ์
11,900 สาขาวิชานิติศาสตร์ 

13 
       64010045 - โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
17,500  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

14 
       64010076 - โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 
70,000  งานบุคลากร  

15 
       64010077 - โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนบัสนุน 
35,000  งานบุคลากร  

16 
       64010079 - โครงการสนับสนุนเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
21,000  งานบุคลากร  

17 
 โครงการน าเสนอผลงานด้านวิชาการและ

วัฒนธรรมนักศึกษาต่างชาติ  

           

30,000   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม  

18 โครงการ NPU English Exit-Examination     

 
85.1 กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบ NPU English 

Exit-Examination 

            

16,500   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม  

 
85.2 กิจกรรมจัดสอบ NPU English Exit-

Examination 

            

60,000   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม  

 
85.3กิจกรรมวิเคราะห์และประมวลผลNPU 

English Exit-Examination 

          

5,000   ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม  

 
ที่มา : ส านักงานคณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตาราง ป 1  ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องคป์ระกอบ

คุณภาพ 
คะแนนเต็ม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

คะแนน 

กรรมการประเมิน 
ระดับคณุภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

ค่าเฉลี่ย 
4.48 

 
 

 
4.48 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่ 1 4.90 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

 
5 ข้อ 

 
5 ข้อ 

 
 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบที่ ๒ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ทุกตวับง่ชี ้ 4.95 ดีมาก 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ               

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐาน คะแนน ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.53 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2.92 พอใช้ 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4.54 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 ดี 
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สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชีใ้นการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน

ประเมินตนเอง 

ผลการ

ด าเนินงาน

ประเมินโดย

กรรมการ 

คะแนน

ประเมินโดย

กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผูเ้รียน (จ านวน 6 ตัวบ่งชี้) 

1 1.1 
การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ

การศกึษาในคณะหรือวิทยาลยั 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 

2 1.2 

การส่งเสริมคุณลกัษณะเป็นผูป้ระกอบการ

ของนักศกึษาชั้นปีสุดทา้ยของทุกหลกัสูตร

ในคณะหรอืวิทยาลยั 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ  5.00 

3 1.3 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยในคณะ

หรือวทิยาลัย ที่เข้ารว่มกิจกรรมหรือ

โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกใน

การต่อต้านคอรปัชั่น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 82.35 
ร้อยละ 

82.35 
4.11 

4 1.4 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยในคณะ

หรือวทิยาลัยที่สรา้งหรือมีส่วนร่วมในการ

สร้างผลงานนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 67.65 
ร้อยละ 

67.65 
5.00 

5 1.5 

ร้อยละนักศกึษาที่รับเขา้ของหลักสูตร

เทียบกบัจ านวนของแผนรับของคณะหรือ

วิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.46 
ร้อยละ 

78.46 
3.04 

6 1.6 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดทา้ยในคณะ

หรือวทิยาลัยที่มีทกัษะการเรยีนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างครบถว้น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.18 
ร้อยละ 

81.18 
5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.53 
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ตัวบ่งชีใ้นการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน

ประเมินตนเอง 

ผลการ

ด าเนินงาน

ประเมินโดย

กรรมการ 

คะแนน

ประเมินโดย

กรรมการ 

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (จ านวน 3 ตัวบ่งชี้) 

7 2.1 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในคณะหรอืวิทยาลยั 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 19.60 

ร้อยละ 

19.60 
4.90 

8 2.2 

ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้

มหาวทิยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรอื

งานสร้างสรรคห์รือนวัตกรรมของคณะ

หรือวทิยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยหรือภูมภิาคหรือประเทศ    

ร้อยละ 5 ร้อยละ 0.73 
ร้อยละ 

0.54 
0.54 

9 2.3 

ร้อยละของผลงานวิจยัหรอืงาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกดิจากความ

ร่วมมือของหน่วยงานภายในกบัภายใน 

และหนว่ยงานภายในกับ หนว่ยงาน

ภายนอก 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 
ร้อยละ 

33.33 
3.33 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 2.92 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธก์ารบริการวิชาการและเอกลกัษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 

10 3.1 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่

สังคมของคณะหรอืวิทยาลยั 
6 ข้อ  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 5.00 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธศ์ิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทย (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 

11 4.1 
ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศลิปะและ

วัฒนธรรมของคณะหรอืวิทยาลัย 
6 ข้อ  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 5.00 
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ตัวบ่งชีใ้นการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน

ประเมินตนเอง 

ผลการ

ด าเนินงาน

ประเมินโดย

กรรมการ 

คะแนน

ประเมินโดย

กรรมการ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 9 ตัวบ่งชี้) 

  พันธกิจด้านการเรียนการสอน     

12 5.1 
ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

13 5.2 
ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

14 5.3 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ -526 ร้อยละ -526 5.00 

12 5.1 
ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

15 5.4 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

16 5.5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคห์รือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

25,000 
บาท/คน 

141,079.78 
บาท/คน 

141,079.78 
บาท/คน 

5.00 

  
พันธกิจด้านกระบวนการบริหารจัดการ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
    

17 5.6 
ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม     
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

  
การบริหารจัดการบุคลากรและ

ทรัพยากรการเรียนรู้ 
    

18 5.7 
อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.14 
ร้อยละ 
43.14 

5.00 

19 5.8 
อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 9.80 ร้อยละ 9.80 0.82 

20 5.9 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

15 5.4 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานท่ี 5 5.00 

คะแนนเฉลี่ย  
4.40 

อยู่ในระดับด ี
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

เข้ารับการประเมินระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564  และ  29 กรกฎาคม 2564 

  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 

คะแนน

เฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

1.1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1   

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  / 4.87 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.33 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.71 ดี 

2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม / 4.85 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.33 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.78 ดี 

3. สาขาวิชานิติศาสตร์ / 4.54 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.67 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.48 ดี 

4. สาขาวิชาภาษาองักฤษ / 4.42 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.33 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.21 ดี 

5. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว 
/ - - 3.00 3.00 2.00 3.00 3.56 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.32 ดี 

6. สาขาวิชาภาษาจีน / - - 3.00 4.00 3.00 3.00 3.33 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.39 ดี 

7.สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.) / - - 3.00 3.00 2.00 3.00 2.92 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.08 ดี 

ผลการบรหิารจัดการหลกัสูตรโดยรวม 3.43   
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