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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

รายงานประจําป�
2565

จัดทําโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์



รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

สารบญั
เรือ่ง หน�า

บทสรุปผู้บริหาร
มารู้จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิสัยทัศน์
ปรัชญา

พันธกิจ
เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
ค่านิยมร่วม (Shared value)

ข้อมูลทั�วไปคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา
ข้อมูลเกี�ยวกับการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร
ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที� ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ

ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
พันธกิจที� 1

พันธกิจที� 3

พันธกิจที� 4

พันธกิจที� 5

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที�ทันสมัย ทั�งในและต่างประเทศเพื�อสร้างความเข้มแข็ง

ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม

การจัดการที�ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

สู่สังคมแห่งภูมป�ญญา

และยั�งยืนของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที� 2
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยที�สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์
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37ประมวลภาพกิจกรรม

ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจําป�การศึกษา 2564
ระดับสํานักงานคณบดี
ระดับสํานักงานคณบดี
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

บทสรุปผู้บริหาร

ผูช้ว่ยศาตราจารย ์ดร.วรวุฒ ิอินทนนท์
คณบดีคณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์



หน้า 1

รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

 มา รู้ จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
นครพนมเดิมเป�นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครพนมตามราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา เล่มที� 118 ตอนที� 59 ก วันที� 20 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2544 
    ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป�นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที� 14
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏ
นครพนมได้รับการยกฐานะขึ�นเป�นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนมตั�งแต่วันที� 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547

       หลังจากการดําเนินงานในฐานะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ�งรัฐบาลมี
นโยบายในการตั�งมหาวิทยาลัยนครพนม
โดยการหลอมรวมสถาบันศึกษาในจังหวัด
นครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั�น
จึงกําหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิค
นครพนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นครพนมวิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม
วิทยาลัยการอาชีพนาหว้าและวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีมาจัดตั�งเป�น
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยได้ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที� 75 ก
ลงวันที� 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์จึงมีสถานะเป�นคณะหนึ�งใน
มหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั�น
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ปรัชญา
    คุณธรรม นําป�ญญา สร้างคุณค่าความเป�นมนุษย์

วิสัยทัศน์
       องคก์รแหง่ความเป�นเลศิการพัฒนาชมุชนเชงิพื�นที� ดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรข์องประเทศ
 

พันธกิจ
     1.ผลิตบัณฑิต สร้างบัณฑิตที�มีทักษะสูง ด้านการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอบโจทย์
การพัฒนาชุมชนเชิงพื�นที�ท้องที�หรือท้องถิ�นมีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมแห่งภูมิป�ญญา
     2.พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที�สามารถนําไปจัดการเรียน
การสอน บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาเชิงพื�นที�
     3.พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที�สอดคล้อง
กับความต้องการและความจําเป�นในการแก้ไข ป�ญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน
ในพื�นที� (Local need) 
     4.ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และ
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น ที�สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพื�นที�
      5.การบริหารจัดการที�ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
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เอกลกัษณ�คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร�
 “ คณะแห�งการพฒันาชมุชนเชงิพืน้ที ่ด�านมนษุศาสตร�และสงัคมศาสตร� ”

 

 

อตัลกัษณ�คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร�
  “ จติอาสาพฒันาชมุชนเชงิพืน้ที ่พร�อมทกัษะการทาํงาน ”

 

 

ค�านยิมร�วม (Shared Value) 
คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� (FLAS)

 F = Fresh ความมชีวีติชวีา
 L = Learning การเรยีนรู�อย�างต�อเนือ่ง
 A = Accountability ความรบัผดิชอบต�อตนเองและสงัคม
 S = Success ความสาํเรจ็
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กลยทุธ� คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม
     
     1.สร้างบัณฑิตที�มี คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาท้องที�หรือท้องถิ�น 
มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ
     
     2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการด้านมนุษย์ศาสตร ์
และสังคมศาสตร์ เพื�อพัฒนาพื�นที�หรือท้องถิ�น และสร้างนวัตกรรมสู่สังคม
    
     3.ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื�อการพัฒนาชุมชนเชิงพื�นที� ที�สอดคล้องกับความต้องการ และความ
จําเป�นในการแก้ไขป�ญหาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื�นที�
    
     4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการที�มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างความ
ผาสุขในสถานที�ทํางานและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื�อง
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

 ข้อมูลทั� วไป
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายสนับสนุน

รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

      1.1 จํานวนบุคลากร
         ในป�การศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีจํานวนบุคลากร
รวมทั�งสิ�น 76 คน จําแนกตามประเภทบุคลากร และจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและป�งบประมาณ       
 ดังตารางที� 1

      ที�มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที�ลาศึกษาต่อ ณ วันที� 30 กันยายนของทุกป�

ตารางที� 1 จํานวนบุคลากรที�จําแนกตามประเภทบุคลากร และคุณวุฒิการศึกษา

บุคลากรสายวิชาการ   จํานวน 48 คน
บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 28 คน 
รวมบุคลากรทั�งสิ�น     จํานวน 76 คน

1 บุคลากร 
 

48

76
28
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ตารางที� 2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการที�จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม



ตารางที� 3 จํานวนบุคลากรที�ศึกษาต่อทั�งในและต่างประเทศจําแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา

1.2 การพัฒนาบุคลากร
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ตารางที� 4 ผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม



ตารางที� 4 ผลการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม (ต่อ) 
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

     ผลงานของบุคลากรที�ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
     ในป�การศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีจํานวนบุคลากรที�ได้รับ  
รางวัลเชิดชูเกรียรติ ดังนี�

      ตารางที� 7 ผลงานของบุคลากรที�ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

2 นักศึกษา
 

      2.1 จํานวนนักศึกษาใหม่ป�การศึกษา 2565  จําแนกตามระบบการรับสมัคร
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

     2.2 จํานวนนักศึกษาทั�งหมด 
     ป�การศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
มีนักศึกษาที�กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  รวมทั�งสิ�น 851 คน 

ตารางที� จํานวนนักศึกษา ประจําป�การศึกษา 2565 จําแนกตามสาขาวิชา

FLAS



    2.3 ผู้สําเร็จการศึกษา

ตารางที� 9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2564 จําแนกตามสาขาวิชา

        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีผู้สําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา2564 
 จํานวน 113 คน  
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

    2.4 ข้อมูลเกี�ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร

        คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมุ่งพัฒนาหลักสูตรที�หลากหลายโดยมุ่งผลิต
บัณฑิตที�ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในท้องถิ�นและประเทศ โดยหลักสูตรที�จัดการเรียนการสอนนั�น
มีทั�งระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ซึ�งในป�การศึกษา 2565  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีสาขาวิชาที�เป�ดสอนทั�งหมด   จํานวน 8 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที� 10 ระดับการศึกษา/
หลักสูตร/สาขาวิชา 

ตารางที� 10 ระดับการศึกษา/หลักสูตร/สาขาวิชา 
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

         ในป�งบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีงบประมาณในการ
บริหารจัดการทั�งสิ�น 14,682,700 บาทโดยงบประมาณที�ใช้ในการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป�นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จํานวนทั�งสิ�น 815,200  บาท งบประมาณเงินรายได้จํานวน 11,239,500 บาท เงินสะสมทั�งป�จํานวน
1,351,000 บาท และเงินรายได้อื�นๆ 1,277,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังรูปภาพที� 11 ตารางที� 12 และ
ตารางที� 13

รูปภาพที� 1 ข้อมูลการเงินและงบประมาณจําแนกตามงบประมาณรายจ่าย

รูปภาพที� 2 ข้อมูลการเงินและงบประมาณเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณแผ่นดิน
             กับงบประมาณเงินรายได้

3 การเงินและงบประมาณ
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

ตารางที� 13  ข้อมูลการเงินและงบประมาณจําแนกตามพันธกิจ

ที�มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที�30 กันยายนของทุกป�

ตารางที�   ข้อมูลการเงินและงบประมาณจําแนกตามงบประมาณรายจ่าย 
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

1.ห้องเรียน ขนาด 50 ที�นั�ง จํานวน 18 ห้องเรียน

2.ห้องเรียน ขนาด 190 ที�นั�ง จํานวน 2  ห้องเรียน

3.ห้องเรียน ขนาด 500 ที�นั�ง จํานวน 1  ห้องเรียน

4.ห้องปฏิบัติการศาลจําลอง จํานวน 1  ห้อง

5.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1  ห้อง

6.ห้องปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1  ห้อง

 ที�มา :  งานอาคารสถานที� คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
         หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที�30 กันยายนของทุกป�

4. ข้อมูลอาคาร สถานที� ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน(บาท) หน่วยงานที�รับผิดชอบ

1

65010032 - โครงการกีฬา
นักศึกษา:กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง
ใหม่ประกวดดาวเดือน มหาวิทยาลัย
นครพนม

7,000 งานพัฒนานักศึกษา

2

65010059 - โครงการกีฬา
นักศึกษา กิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง
ใหม่ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

- งานพัฒนานักศึกษา

3 65010060 - โครงการพาน้องใหม่
ไหว้พระธาตุพนม - งานพัฒนานักศึกษา

4 65010062 – โครงการให้คําปรึกษา
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา - งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

5 65010063 - โครงการค่ายอาสา
วิชาการสร้างสายใยรักจากพี� สู่น้อง - งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์

6
65010065 - โครงการส่งเสริม
ทักษะในการสื�อสารภาษาอังกฤษและ
การใช้งานเทคโนโลยี

- งานวิชาการ

7

65010075 - โครงการฝ�กซ้อม
บัณฑิตเพื�อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป�การศึกษา
2563

70,000 งานทะเบียนและประมวลผล

5. ผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
 

พันธกิจที� 1 
 

 ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมแห่งภูมิป�ญญา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ซึ�งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน เพื�อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
มุ่งเน้นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป�นสําคัญ จากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา และฝ�าย
งานที�เกี�ยวข้อง   ซึ�งมีกิจกรรม / โครงการ รวมทั�งสิ�น 32 โครงการ ดังตารางที� 15

ตารางที� 15 รหัส/โครงการ ที�ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน(บาท) หน่วยงานที�รับผิดชอบ

8
65010006 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

7,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

9
       65010009 - โครงการ
อบรมกฎหมายตามเกณฑ์สภา
วิชาชีพกฎหมาย

- สาขาวิชานิติศาสตร์

10
65010011 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาและ
การท่องเที�ยว

- สาขาวิชามานุษยวิทยาและการท่องเที�ยว

11
65010025 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน : แข่งขัน
ทักษะภาษาจีน

- สาขาวิชาภาษาจีน

12 65010026 - โครงการอบรมเพื�อ
พัฒนาความรู้ในศตวรรษที� 21 - สาขาวิชาภาษาจีน

13
65010082 - โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาสาขา
วิชษรัฐประศาสนศาสตร์

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

14

65010075 - โครงการฝ�กซ้อม
บัณฑิตเพื�อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป�การศึกษา
2563

70,000 งานทะเบียนและประมวลผล

15
65010088 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่ความเป�นบัณฑิตที�พึง
ประสงค์

6,950 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

16
65010089 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที� ๒๑

6,950 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

17
65010092 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาและ
การท่องเที�ยว

3,200 สาขาวิชามานุษยวิทยาและการท่องเที�ยว
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน(บาท) หน่วยงานที�รับผิดชอบ

18
65010006 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

7,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

19
       65010009 - โครงการ
อบรมกฎหมายตามเกณฑ์สภา
วิชาชีพกฎหมาย

- สาขาวิชานิติศาสตร์

20
65010011 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาและ
การท่องเที�ยว

- สาขาวิชามานุษยวิทยาและการท่องเที�ยว

21
65010025 - โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน : แข่งขัน
ทักษะภาษาจีน

- สาขาวิชาภาษาจีน

22 65010026 - โครงการอบรมเพื�อ
พัฒนาความรู้ในศตวรรษที� 21 - สาขาวิชาภาษาจีน

23
65010082 - โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาสาขา
วิชษรัฐประศาสนศาสตร์

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

24

65010075 - โครงการฝ�กซ้อม
บัณฑิตเพื�อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป�การศึกษา
2563

70,000 งานทะเบียนและประมวลผล
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รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

ชื�อนักศึกษา/ทีมงาน ชื�อผลงาน หน่วยงานที�ให้รางวัล
พร้อมระบุ วัน/เดือน/ป�

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา
จีน คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที� 2 ด้านความรู้ทั�วไป
ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน
และรางวัลอาจารย์ผู้ฝ�กสอนยอดเยี�ยม
“การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน”
“ถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม”
ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ครั�งที� 6
ณ สถาบันขงจื�อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากจํานวนมหาวิทยาลัยที�เข้าร่วมการแข่งขัน
ทั�งสิ�น จํานวน 13 มหาวิทยาลัย
  โดยมีอาจารย์สาขาภาษาจีน จํานวน 6 ท่าน
ได้แก่
  1.อ.ปวีณา แพงสอน 
  2.อ.ธัญจิรา ศรีกระจ่าง 
  3.อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ 
  4.อ.ปรียากร บุญธรรม 
  5.ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
  6.ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
และตัวแทน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
จํานวน 17 คน ได้แก่
  1.นายภีมพล จันทนิตย์ 
  2.นางสาวสิริรัตน์ วิรุณพันธ์ 
  3.นางสาวพัณณิตา พรมแสง 
  4.นางสาวนันทิตา สีหาราช 
  5.นางสาวภัทรลัดดา พิกุลศรี 
  6.นางสาวนฤมล แววกระโทก 
  7.นางสาวกัลยรัตน์ สีนวล 
  8.นางสาวนํ�าผึ�ง ฤาชัย 
  9.นางสาวศิริวรรณ วะราวัง
  10.นางสาวปณฑิตา อุปสิทธิ� 
  11.นางสาวรามาวดี นวนลมลี 
  12.นางสาวเนตรทราย ดาวังปา
  13.น.ส.ภัทราวดี ไชยบุญทัน    
  14.น.ส.ชนิษฎา ไตรทิพย์ 
  15.น.ส.ทิพย์สุดา เอกสะพัง 
  16.นางสาวปานระพี นาพัว 
  17.นางสาวเพ็ญภัค แก้วหลอดหล้า
  
  

-กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
-สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย
-ศูนย์แลกเปลี�ยนและส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ
เมื�อวันที� 5 พฤศจิกายน 2565

พันธกิจที� 1 ผลิตบัณฑิต ให้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมแห่ง       
ภูมิป�ญญา  

 ตารางที� 16 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา
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ชื�อนักศึกษา/ทีมงาน ชื�อผลงาน หน่วยงานที�ให้รางวัล
พร้อมระบุ วัน/เดือน/ป�

นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

อันดับที� 4 (รางวัลชมเชย)  ในการแข่งขัน
การแข่งขันตอบป�ญหากฎหมายทั�วประเทศ
เนื�องในวันรพี ระดับภูมิภาค(ภาค 4) โดยได้รับ
โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 

สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4
วันที� 17 สิงหาคม 2565 

ลําดับ รายชื�อผู้วิจัย ชื�อเรื�อง  หมายเหตุ

1

อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์
สาขาวชาพัฒนาสังคมและสิ�ง
แวดล้อม
  

 
  ความพึงพอใจ

ต่อการขับเคลื�อนงานบ้าน
พอเพียงชนบทในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ
  

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ป�ที� 16
ฉบับที� 1 (มกราคม –
มิถุนายน 2565) 
  

2

ผศ. ดร.วิสิฎฐ์ คิดคําส่วน
สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที�ยว
  

การศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ�น
ชุมชนคาทอลิกบ้านเชียงยืน
ตําบลเวินพระบาท อําเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วารสารมนุษยศาสตร์
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ป�ที� 29
ฉบับที� 2 (กรกฎาคม –
ธันวาคม 2565) 

3
อาจารย์ ดร.พัทธฺวริน อรรคศรีวรโชติ
สาขาวิชาภาษาจีน
  

ป�จจัยที�ส่งผลต่อการเรียนการ
สอนภาษาจีนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
  

วารสารพัฒนาการเรียน
การสอนมหาวิทยาลัย
รังสิต ป�ที� 16 ฉบับที� 2
(กรกฎาคม – ธันวาคม
2565) 
  

พันธกิจที� 2 : พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ผลงานวิจัยที�สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงาน
          1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที�ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที�ไม่มีในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที�ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที� 1 (ค่านํ�าหนัก 0.80)
จํานวน 3 เรื�อง  

 ตารางที� 16 รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา (ต่อ)
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          2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที�ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที�ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที�
2 (0.60) จํานวน 3 เรื�อง ดังนี�

          3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที�ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20) จํานวน 4 เรื�อง ดังนี�

ลําดับ รายชื�อผู้วิจัย ชื�อเรื�อง หมายเหตุ 

1 อาจารย์ศิวกรณ์ ตั�งสกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบแรง
จูงใจภาษาที�สองของตนเองกับ
กลยุทธ์การกํากับตนเองในการ
เรียนรู้ของนักศึกษาไทย

วารสารการบริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรมท้องถิ�น ป�ที�
8 ฉบับที� 2 ประจําเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 หน้า
319-332

2 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน
ป�ญหาการแสดงความคิดเห็นใน
การตรากฎหมายของสาธารณะ

วารสารการบริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรมท้องถิ�น ป�ที�
8 ฉบับที� 11 ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2565

3

อาจารย์ณัฐภณ อันชัน
สาขาวิชานิติศาสตร์
ผศ. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  

ป�ญหาค่าทดแทนกลุ่มที�ถูก
กักตัว 14 วัน ในศูนย์ปฏิบัติการ
Local Quarantine ของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ.2558

วารสารการบริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรมท้องถิ�น ป�ที�
8 ฉบับที� 10 ประจําเดือน
ตุลาคม 2565

ลําดับ รายชื�อผู้วิจัย ชื�อเรื�อง หมายเหตุ

1

  อาจารย์
  ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
  สาขาวิชาภาษาจีน
  

การสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทย
เชื�อสายจีนผ่านศิลปะการแสดง
เอ็งกอ กรณีศึกษา คณะเอ็งกอ
ศาลเจ้าปู�-ย่า จังหวัดอุดรธานี
  

การประชุมวิชาการเรื�อง
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติศรีโคตรบูรณ์
ศึกษา ครั�งที� 2 “Soft
power : สายธาร
ภูมิป�ญญา เพิ�มมูลค่า
นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ Next normal”
ในวันที� 11 พฤศจิกายน
2565 ณ ห้องประชุมแก้ว
เจ้าจอม ชั�น 3 คณะ
วิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสานเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
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ลําดับ รายชื�อผู้วิจัย ชื�อเรื�อง หมายเหตุ

2 อาจารย์ธัญจิราศรีกระจ่าง
สาขาวิชาภาษาจีน

ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปล
ชื�อยี�ห้อรถยุโรปเป�นภาษาจีน

การประชุมวิชาการเรื�อง
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติศรีโคตรบูรณ์
ศึกษา ครั�งที� 2 “Soft
power : สายธาร
ภูมิป�ญญา เพิ�มมูลค่า
นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ Next normal”
ในวันที� 11 พฤศจิกายน
2565 ณ ห้องประชุมแก้ว
เจ้าจอม ชั�น 3 คณะ
วิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสานเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม

3
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวริยบุญญา
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที�ยว

มานุษยวิทยาศาสนากับการท่อง
เที�ยว: ความเชื�อ ความศรัทธา
และรูปแบบของการท่องเที�ยว
เชิงจิตวิญญาณในจังหวัด
สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร

การประชุมวิชาการเรื�อง
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติศรีโคตรบูรณ์
ศึกษา ครั�งที� 2 “Soft
power : สายธาร
ภูมิป�ญญา เพิ�มมูลค่า
นวัตกรรม สู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ Next normal”
ในวันที� 11 พฤศจิกายน
2565 ณ ห้องประชุมแก้ว
เจ้าจอม ชั�น 3 คณะ
วิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสานเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม

4 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนารูปแบบ
ตําบลคุ้มครองเด็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ�น
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบลรามราช อําเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชมงคลสุรินทร์ ครั�งที� 13
“วิจัยและนวัตกรรมเพื�อ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG”
ระหว่างวันที� 17-18
พฤศจิกายน 2565 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์ 

            3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที�ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื�องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20) จํานวน 4 เรื�อง ดังนี� (ต่อ)
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ลําดับ รายชื�อผู้วิจัย ชื�อเรื�อง หมายเหตุ

1

อาจารย์ ดร.ป�ติณัช ไศลบาท
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม
   
  

Environmental
Education Learning for
Enhancing Wetlands
Management in the
Northeast of Thailand
Using Cooperative-Based
Learning
  

Journal of Education
and Learning Vol.11,
No. 4; 2022 ISSN 1927-
5250 E-ISSN 1927-5269
Published by Canadian
Center of Science and
Education, p.161-173
  

2

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวริยบุญญา
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที�ยว
   
  

Antheopological study of
village health volunteers’
(VHVs’) socio-political
network in minimizing risk
and managing the crisis
during COVID-19

Heliyon Jan 01,2022
Volume 8, ISSUE 1

3
อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Students’ Online Learning
Problems during the
COVID-19 Pandemic : The
Case of
Bebchamamaharat School,
Thailand

Acceptance
Notification and
Invitation Leyyer
CIRCH 2022 Hanoi,
Vietnam April 2,2022

           4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที�มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
(ค่าถ่วงนํ�าหนัก 0.40) จํานวน 3 เรื�อง
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ลําดับ รายชื�อผู้วิจัย ชื�อเรื�อง หมายเหตุ

  1
  

อาจารย์ ดร.คณิน เชื�อดวงผุย
(93,830บาท)
  

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
เครือข่ายคนไร้บ้านและพัฒนา
รูปแบบการจัดการศูนย์พักคนไร้
บ้านเพื�อการจัดการตนเอง
จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น
  

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ(สสส.)
  

  2
  

อาจารย์ ดร.คณิน เชื�อดวงผุย
(5,000,000 บาท)
  

โครงการขับเคลื�อนการสร้าง
เสริมสุขภาวะที�มีจุดเน้นสําคัญ
สานพลังภาคยุทธศาสตร์
จังหวัดนครพนม
  

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ
  (สสส.)
  

  3
  

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิรยบุญญา 
(715,000 บาท)
   
  

การศึกษาความเป�นไปได้ในการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดสนุก
(สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร)
ให้เป�นศูนย์กลางของการท่อง
เที�ยวเชิงจิตวิญญาณเพื�อ
รองรับนักท่องเที�ยวในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ�าโขง
  

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.)
  

  4
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคําภู
(740,000 บาท)
  

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
สตรีเพื�อเป�นพลังขับเคลื�อนทาง
เศรษฐกิจยุคดิจิทัลในพื�นที�ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
  

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.)

5 ผศ. ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
(474,500 บาท)

กลไกการยกระดับสมรรถนะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบาง ยุค New Normal
ในพื�นที�เขตเศรษฐกิจพิเศษเมือง
ชายแดน

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 
(กองทุนส่งเสริม ววน.)

            5. ผลงานวิจัยที�หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (ค่าถ่วงนํ�าหนัก 1.00)    
 จํานวน 5 เรื�อง

ที�มา : งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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พันธกิจที� 3 : พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที�ทันสมัย ทั�งในประเทศและต่างประเทศ เพื�อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั�งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

พันธกิจที� 4 : ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ�� นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น

ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน หน่วยงานที�รับผิดชอบ

1
65010027 - โครงการบริการวิชาการด้าน
ภาษาจีนแก่สังคม - สาขาวิชาภาษาจีน

2 65010081 - โครงการบริการวิชาการทาง
รัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม

10,000 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

3 65010047 - โครงการจัดสอบ TOEIC 940,000 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

4 65010048 - โครงการจัดสอบ CU-TEP 96,000 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม  

ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน หน่วยงานที�รับผิดชอบ

1 65010033 - โครงการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนธรรม

 7,000 งานพัฒนานักศึกษา 

2 65010061 - โครงการวันสําคัญ -  งานพัฒนานักศึกษา 

3
65010064 - โครงการประเพณีวันสงกรานต์
สืบสานวัฒนธรรมไทย

-
  

งานพัฒนานักศึกษา
  

ตารางที� 21 โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการและวิชาชีพที�ตอบสนองความต้องการของสังคม

ที�มา : ที�มา : งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที�มา : งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตารางที� 22 โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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พันธกิจที� 5  : การบริหารจัดการที�ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตารางที� 23 โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการที�ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน หน่วยงานที�รับผิดชอบ

1 65010067 - โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ป�งปบระมาณ 2565

- งานการเงิน 

2
65010069 - โครงการจัดทําแผนกลยุทธ์ 5
ป� (2565-2569) และจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป�งบประมาณ 2564

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

3 65010070 - โครงการจัดการความรู้
สํานักงานคณบดี

- งานสํานักงานคณบดี 

4
65010068 - โครงการบริหารความเสี�ยง
ประจําป�งบประมาณ 2565 -

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  

5
65010054 - โครงการจัดนิทรรศการแนะนํา
หลักสูตร ร่วมหน่วยงานราชการ

 
  -
  

งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

6 65010053 - โครงการแนะแนวสัญจร  งานแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 

7
65010004 - โครงการพัฒนา
นักศึกษา:กิจกรรมอบรมเรื�องประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา

3,000
งานพัฒนานักศึกษา 
  

8

65010041 - โครงการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์แล
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

70,000 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9
65010072 - โครงการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในระดับหน่วยงานสนับสนุน

 
  -
  

งานสํานักงานคณบดี 
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ลําดับ รหัส/โครงการ จํานวนเงิน หน่วยงานที�รับผิดชอบ

10
65010076 - โครงการพัฒนา
นักศึกษา:กิจกรรมอบรมเรื�องประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

- งานพัฒนานักศึกษา

11
65010052 - โครงการกิจกรรม 5 ส
สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

- งานสํานักงานคณบดี

12 65010055 - โครงการจัดทําเอกสารและสื�อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์

- งานแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์

13
65010050 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย
นครพนม

90,000 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

14
65010090 - โครงการอบรมพัฒนาภาษา
อังกฤษเพื�อการสอบวัดความรู้ความ
สามารถทั�วไป (ภาค ก.)

7,000 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตารางที� 23 โครงการ/กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการที�ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล (ต่อ)

ที�มา : สํานักงานคณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์



หน้า 32

รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

องค์ประกอบ
คุณภาพ คะแนนเต็ม ผลการ

ดําเนินงาน
การบรรลุ
เป�าหมาย

คะแนนกรรมการ
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที� 1

ตัวบ่งชี�ที� 1.1 ค่าเฉลี�ย ค่าเฉลี�ย x 4.57 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 1.2 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 1.3 6 ข้อ 6 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 1.4 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 1.5 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

คะแนนเฉลี�ยองค์ประกอบที� 1 4.91 ดีมาก

องค์ประกอบที� 2

ตัวบ่งชี�ที� 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 2.2 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 2.3 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 2.4 6 ข้อ 6 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 2.5 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี�ที� 2.6 5 ข้อ 5 ข้อ / 5.00 ดีมาก

คะแนนเฉลี�ยองค์ประกอบที� 2 5.00 ดีมาก

คะแนนเฉลี�ยทุกตัวบ่งชี� 4.96 ดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์และวิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจําป�การศึกษา 2564 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานักงานคณบดี 
ตารางที� 26 สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําป�การศึกษา 2564
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มาตรฐาน คะแนน ระดับ

มาตรฐานที� 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.38 ดี

มาตรฐานที� 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 3.34 พอใช้

มาตรฐานที� 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 ดีมาก

มาตรฐานที� 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป�นไทย 5.00 ดีมาก

มาตรฐานที� 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4.39 ดี

คะแนนเฉลี�ย 4.42 ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน

สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี�

ตารางที� 26 สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจําป�การศึกษา 2564

ตัวบ่งชี�ในการประเมิน เป�าหมาย
ผลการดําเนิน
งานประเมิน

ตนเอง

ผลการดําเนิน
งานประเมิน

โดยกรรมการ

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ

มาตรฐานที� 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

1 1.1 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้
สําเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00

2 1.2
การส่งเสริมคุณลักษณะเป�นผู้ประกอบ
การของนักศึกษาชั�นป�สุดท้ายของทุก
หลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย

5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00

3 1.3

ร้อยละของนักศึกษาชั�นป�สุดท้ายในคณะ
หรือวิทยาลัยที�เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที�สอดคล้องกับการแสดงออก
ในการต่อต้านคอรัปชั�น

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.80 ร้อยละ 70.80 3.54

4 1.4
ร้อยละของนักศึกษาชั�นป�สุดท้ายในคณะ
หรือวิทยาลัยที�สร้างหรือมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60.18 ร้อยละ 60.18 5.00
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ตัวบ่งชี�ในการประเมิน เป�าหมาย
ผลการดําเนิน
งานประเมิน

ตนเอง

ผลการดําเนิน
งานประเมิน

โดยกรรมการ

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ

มาตรฐานที� 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

5 1.5
ร้อยละนักศึกษาที�รับเข้าของหลักสูตร
เทียบกับจํานวนของแผนรับของคณะ
หรือวิทยาลัย

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.43 ร้อยละ 70.14 2.72

6 1.6
ร้อยละของนักศึกษาชั�นป�สุดท้ายในคณะ
หรือวิทยาลัยที�มีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างครบถ้วน

 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.53 ร้อยละ 80.53 5.00

คะแนนเฉลี�ยมาตรฐานที� 1 4.38

มาตรฐานที� 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม

7 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนัก
วิจัยในคณะหรือวิทยาลัย ร้อยละ 20 ร้อยละ 40.89 ร้อยละ 36.44 5.00

8 2.2

ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยที�สนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะ
หรือวิทยาลัยที�ตอบยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ

ร้อยละ 5 ร้อยละ 2.03 ร้อยละ 2.03 2.03

9 2.3

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที�เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน
และหน่วยงานภายในกับ หน่วยงาน
ภายนอก

ร้อยละ 50 ร้อยละ 29.03 ร้อยละ30 3.00

คะแนนเฉลี�ยมาตรฐานที� 2 3.34

มาตรฐานที� 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย

10 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก
สังคมของคณะหรือวิทยาลัย 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

คะแนนเฉลี�ยมาตรฐานที� 3 5.00

สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี� (ต่อ)
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ตัวบ่งชี�ในการประเมิน เป�าหมาย
ผลการดําเนิน
งานประเมิน

ตนเอง

ผลการดําเนิน
งานประเมิน

โดยกรรมการ

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ

มาตรฐานที� 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป�นไทย

11 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

คะแนนเฉลี�ยมาตรฐานที� 4 5.00

มาตรฐานที� 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ

พันธกิจด้านการเรียนการสอน 

12 5.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

13 5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00

14 5.3
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําสังกัดคณะหรือ

วิทยาลัย
ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.60 ร้อยละ 5.60 3.60

พันธกิจด้านการวิจัย

15 5.4
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ

คณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00

16 5.5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย

25,000
บาท/คน

116,097.33
บาท/คน

116,112.89
บาท/คน 5.00 

พันธกิจด้านกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

17 5.6 ระบบและกลไกการกํากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี� (ต่อ)
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ตัวบ่งชี�ในการประเมิน เป�าหมาย
ผลการดําเนิน
งานประเมิน

ตนเอง

ผลการดําเนิน
งานประเมิน

โดยกรรมการ

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ

มาตรฐานที� 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้

18 5.7 อาจารย์ประจําสังกัดคณะหรือวิทยาลัย
ที�มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ร้อยละ 46.67 ร้อยละ 46.67 5.00

19 5.8 อาจารย์ประจําสังกัดคณะหรือวิทยาลัย
ที�ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ร้อยละ 11.11 ร้อยละ 11.11 0.93

20 5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00

คะแนนเฉลี�ยมาตรฐานที� 5 4.39

คะแนนเฉลี�ยมาตรฐานที� 1-5 (4.38+3.34+5.00+5.00+4.39)/5 4.42
อยู่ในระดับ ดี

มาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี�ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี� I P O คะแนนเฉลี�ย

  0 - 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใจ
3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

1 6 - 5.00 4.25 4.38 การดําเนินงานระดับดี

2 3 2.03 - 4.00 3.34 การดําเนินงานระดับพอใจ

3 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

4 1 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5 9 3.63 5.00 - 4.39 การดําเนินงานระดับดี

รวม 20 5 8 7 4.42 การดําเนินงานระดับดี

สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี� (ต่อ)

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย
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ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ฯได้รับรางวัลพระราชทาน การนําเสนอสรุปผลการนําเดินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศระดับประเทศ
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โครงการประเมินคุณภาพระดับคณะ
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นิติศาสตร์ มนพ. สู่ชุมชน 
นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ฯ เข้าร่วมดําเนินงานบุญใหญ่บ้านเนินสะอาด ร่วมทําพิธีตอกไม้
มงคล ฐานเสาโบสถ์วัดศรีบุญเรือง และร่วมแห่องค์กฐินรอบศาลาวัดและพิธีถวายกองกฐินเพื�อสบทบทุนสร้าง
โบสถ์วัดศรีบุญเรือง

นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ฯ
เข้าร่วมแข่งขันตอบป�ญหากฎหมายทั�วประเทศ
เนื�องในวันรพี ระดับภูมิภาค(ภาค 4) จัดโดย
สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ในวันที� 17
สิงหาคม 2565 ได้รับรางวัลชมเชย รับโล่รางวัล
และเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ได้แก่
1. นายอภิเดช ทีดี และ 2. นางสาวปภาวี ไกรสิน
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“พลังของสังคม”
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม



หน้า 42

รายงานประจาํป� 2565 คณะศลิปศาสตร�และวทิยาศาสตร� มหาวทิยาลยันครพนม

“พลังของสังคม”
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อมร่วมกับชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
นครพนม จัดกิจกรรม Big cleaning day ประจําป�การศึกษา 2565 บริเวณพื�นที�จัดงานประเพณีไหล
เรือไฟจังหวัดนครพนมซึ�งกิจกรรมนี�เป�นกิจกรรมที�ทางสาขาและชมรมได้จัดขึ�นเป�นประจําทุกป� ในช่วง
ของเทศกาลไหลเรือไฟ โดยภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ให้คนมาเที�ยวงานทิ�งขยะให้ถูก
ที� และมีการเก็บขยะ คัดแยกขยะเพื�อเป�นการทําความสะอาดให้บริเวณพื�นที�โดยรอบ
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
“ภาพบรรยากาศงานสิงห์พนมสัมพันธ์ วันที� 10 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
นครพนม มีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมทั�งระดับปริญญาโท ปริญญาตรีภาค
ปกติ และภาคพิเศษ จํานวน 280 คน สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป�นนํ�าหนึ�งใจเดียวกันของ
เราชาว “สิงห์พนม”
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น
จังหวัดนครพนมดําเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการว่า
ด้วยการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ�น” ในระหว่างวันที� 4 - 6
พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรม
เดอะริเวอร์ นครพนม อําเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั�งหมด
80 คน โดยโครงการในครั�งนี�ได้รับเกียรติ
จาก 1. ดร.นัยนา ฉายวงค์ ศึกษานิเทศก์
ชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม 2. คุณธิติวัฒน์ สงข์ทอง
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น และ
3. ดร.สุวรรณ พิณตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาท้องถิ�น เป�นวิทยากรในการ
บรรยาย
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21 กันยายน 2565 ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป�นประธานในพิธีเป�ด
โครงการสัมมนาเรื�อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารทางธุรกิจและการทํางานในต่างประเทศ ณ ห้องประชุม
พนมศิลป� คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ�งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื�อฝ�กทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื�อการสื�อสารทางธุรกิจและการทางานในต่างประเทศและเพื�อแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษา
อังกฤษเพื�อการสื�อสารทางธุรกิจและการทํางานใน ต่างประเทศจากผู้มีประสบการณ์ตรง โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชิต
กรุณานํา รองผู้อํานวยการฝ�ายขายโรงแรมอนันตราและเรือสําราญลอยเพลา เป�นวิทยากรในครั�งนี� การจัดโครงการสัมนา
ในครั�งนี� จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั�นป�ที� 4 ซึ�งโครงการนี�เป�นส่วนหนึ�งในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิ
ชาสัมนาภาษาอังกฤษ เพื�อฝ�กให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการจัดสัมมนาวิชาการและวิชาชีพภาษาอังกฤษเพื�อพัฒนาและบูรณ
าการความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบในการทํางานตามบทบาทหน้าที� ภาวะ
ผู้นํา ทั�งการทํางานเป�นทีม
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สาขาวิชาภาษาจีน
นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาจีนที�เข้าร่วม“การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน” “ถ้วยรางวัลเส้นทาง
สายไหม”ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั�งที� 6 ณ สถาบันขงจื�อ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื�อวันที� 5 พฤศจิกายน 2565
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