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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ปรัชญา   
 พัฒนาองคความรู    คูคุณธรรม    สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน    สัมพันธอนุภูมิภาค    ลุมแมนํ้าโขง 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถ
ทางวิชาการ  เปดโอกาสทางการศึกษา  ใหบริการวิชาการสูทองถ่ิน  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สงเสริมความรวมมือ           
ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงและการวิจัย 

 1) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ  และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 2) ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการประกอบวิชาชีพ 
 3) สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4) ใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน  เปนแหลงสืบคนทางวิชาการ  การวิจัย 
 5) สงเสริมความรวมมือในอนุภาคลุมนํ้าโขง  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            วิสัยทัศน์   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            พันธกิจ  
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1) จัดการศึกษา  โดยเนนใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทางวิชาการ  และทักษะในการประกอบวิชาชีพ 
2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ตรงตามความตองการของสังคม 
3) มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน  ตอบสนองความตองการ  และเสริมสรางองคความรูของทองถ่ินใหเขมแข็งและย่ังยืน  
4) ใหบริการทางวิชาการ  และวิชาชีพ  ถายทอดความรู  และเทคโนโลยีท่ีเปนประโยชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต   
   และบริการชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
5) สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนการเรียนรูทางวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรใหมีประสิทธิภาพ   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ภารกิจ  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางวิชาการ  และทักษะในวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการประกอบวิชาชีพ 
3) เพ่ือสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4) เพ่ือใหบริการแกทองถ่ิน  
5) เพ่ือสงเสริมความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            วัตถ ุ ประสงค์  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

วงรีรูปหยดน้ํา  สื่อความหมายถึง หยดน้ําหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเปนแมน้ําแหงการศึกษา 
เปรียบดุจการรวมสถานศึกษาเปนวิยาลัยนครพนม โดยสีน้ําตาลเปนสีประจําจังหวัด  และ     
สีเหลืองทองเปนสีประจําจังหวัดนครพนม  
 

องคพระธาตุพนมอยูบนดอกบัว  สื่อความหมายถึง  การเคารพสักการะ  องคพระธาตุพนม  
อันเปนสัญลักษณประจําจังหวัดนครพนม  และเปนตัวแทนของคุณธรรมที่หลอมรวมใจ          
ของบุคคลทุกหมูเหลาเขาไวดวยกัน 
 

สายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจําพระธาตุพนมซึ่งเปนสัญลักษณแหง
คุณธรรม  และจํานวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเทากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแหงที่หลอมรวมเปน
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

รวงขาวสีเหลืองทอง  สื่อความหมายถึง  ความเจริญเติบโตและการรวมกลุมกันเพ่ือใหเกิด
ความสามัคคี  เพ่ือเปาหมายแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานในนาม  มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

ฐานสิงห  สื่อความหมายถึง  ความเจริญเติบโตและการรวมกลุมกันเพ่ือใหเกิดความสามัคคี  
เพ่ือเปาหมายแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานในนาม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ซุมประตูสี่ทิศ  สื่อความหมายถึง  ประตูแหงการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปดโอกาสใหบุคคลเขามา
แสวงหาองคความรู 
 

คลื่นน้ําสีฟาจํานวนสามเสน  สื่อความหมายถึง  แมน้ําโขงเปนแมน้ํานานาชาติที่ไหล         
อยางตอเนื่อง  เปรียบประดุจการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคลทุกชนชาต ิ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ขนาดมาตรฐานของตราสัญลักษณ  ความกวาง  3.25  ซม.  ความสูง  4.50  ซม. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สีประจํามหาลัยนครพนม 

สีเหลืองทอง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สีประจํามหาลัยนครพนม 
 

ดอกกันเกรา 



รายงานประจําป 2552   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    7 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สีประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

สีแสด 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ต้นไม้ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ตนทองกวาว 
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      คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  เดิมเปนสถาบันราชภัฏ  1  ใน  5  สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขั้นใหม  โดยไดประกาศเปนสถาบัน
ราชภัฏนครพนม  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฏีกา  เลมที่  118  ตอนที่  59  ก  วันที่  20  กรกฎาคม  พุทธศักราช  2544 
      สถาบันราชภัฏนครพนม  เปนสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจตาม
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พทุธศักราช  2544  มาตรา  7  “ใหสถาบันราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น   
มีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ทําการวิจัย  ใหบริการวิชาการแกสังคม  ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี   
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 
      สถาบันราชภัฏนครพนม  ดําเนินภารกิจใตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกและสังคม  ทั้งในดานสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  สภาพแวดลอม  และเทคโนโลยี  ซึ่งกระแสเหลานี้มีผลกระทบตอทุกสวนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม   
จากสภาวการณของโลก  ยุคโลกาภิวัตน  สภาวะเศรษฐกิจถดถอย  รัฐบาลตองบริหารประกาศภายใตขีดจํากัดดานงบประมาณ  กอปรกับ
รัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง  รูปแบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา  โดยมีสาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช  2542  ที่กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจําเปนตองเรงพัฒนาสถาบันทั้งทางดาน
คุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา  โดยใหความสําคัญกับการพิจารณาองคการในภาพรวมใหเปนระบบมากขึ้น  เพื่อจะไดผลักดันให
สถาบันพัฒนากาวหนาตอไป  
      การยกฐานะสถาบันราชภัฏนครพนมเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ดวยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  2547  
ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม  121  ตอนพิเศษ  23  ก  ลงในวันที่  14  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547  จึงมีผล
ใหสถาบันราขภัฏนครพนมไดรับการยกฐานะขึ้นเปน  มหาวิทยาลัยราชภัชฏนครพนม  ตั้งแตวันที่  15  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547  
หลังจากนั้นในวันที่  2  กันยายน  2548  ไดมีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยูในจังหวัดนครพนม   
นั้นเปนมหาวิทยาลัยนครพนม 
      การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนมไดรับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พุทธศักราช  2547  ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  เลม  121  ตอนพิเศษ  23  ก  ลงในวันที่  14  มิถุนายน  พุทธศักราช  2547   
นับเนื่องมาจนกระทั่ง  วันที่  1  กันยายน  2548  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  พุทธศักราช  2548  ใหรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาเขตนครพนม  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม  วิทยาลัย
การอาชีพธาตุพนม  วิทยาลัยการอาชีพนาหวา  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  มาจัดตั้งเปนมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยไดประกาศใช
ในราชกิจจานุเบกษา  เลม  122  ตอนที่  75  ก  ลงในวันที่  1  กันยายน  2548 

ภ ู มิหลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ทําเนียบผ ู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
คณบด ี

ดร.มนตรี  อนันตรักษ 
รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตร ี
รองคณบดีฝายแผนและงบประมาณ 

อ.มาโนช  สุวรรณสาร 
รองคณบดีฝายอาคารสถานที่และชุมชนสัมพันธ  

ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ 
รองคณบดีฝายพัฒนาและกิจการพิเศษ 

อ.วรวุฒิ  อินทนนท 
รองคณบดีฝายบริหารจัดการ 

ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 
ผูชวยคณบดีฝายการจัดการคุณภาพ 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ทําเนียบบ ุคลากร  (สายผ ู้สอน) 

รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          สาขาการบริหารการศึกษา 

ดร.กาญจน  หงสมณีรัตน อ.สุริยนต  หลาบหนองแสง อ.อภิกนิษฐา  นาเลาห 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาขาการพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม 

อ.รชฎ  สุวรรณกูฏ อ.ลีลาวดี  ชนะมาร อ.ศิริดา  บุรชาต ิ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          สาขาการศึกษาปฐมวัย 

อ.พิจิตรา  ทีสุกะ 

อ.อธิราชย  นันขันต ี
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รศ.ดร.สุวิทย  เลาหศิริวงศ 
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วาที่ ร.อ.ชาญวิทย  หาญรินทร อ.วัชรี  แซงบุญเรือง อ.สุทธิดา  เลขวัฒนะ อ.สุรัตน  สุขมั่น 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          สาขาคอมพิวเตอร ์

อ.ปยะธิดา  รัตนรามา อ.มงคล  เอกพันธ อ.กชกร  เดชะคําภ ู

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาขาบริหารธ ุ รกิจ 

อ.สุวิสาข  เหลาเกิด 

อ.สมยศ  แอบไธสง อ.กัลยาณี  มวงไทย อ.มานะชัย  แกวสีดวง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          สาขาภาษาอังกฤษ 
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อ.มาโนช  สุวรรณสาร อ.เจษฎา  ไชยตา อ.มุทุดา  แกนสุวรรณ อ.กาญ  ดําริส ุ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาขารัฐประศาสนศาสตร ์

รศ.พ.อ.ดร.วรศิษย  อุชัย อ.วีระศักดิ์  จุลดาลัย 

อ.จอน  เมฆสวาง อ.จารุวัฒน  ทองมูล 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          สาขาวิทยาศาสตร ์

อ.ภาวดี  พันธรักษ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาขาศึกษาทัวไป 

อ.ชนาพร  รัตนมาล ี

อ.ปรัชญา  ธงพานิช 

ดร.วนิดา  หงสมณีรัตน อ.วรวุฒิ  อินทนนท 

ดร.นันทวัน  เอื้อวงศกูล 

อ.ปนันทนา  สิงหยะบุศย 

ผศ.ดร.ทัศนา  ประสานตร ี
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ศ.ดร.ฉวีลักษณ  บุญยะกาญจน ดร.มนตรี  อนันตรักษ ดร.ลลิตา  ฤกษสําราญ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           สาขาหลักส ูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนร ู ้ 

รศ.ดร.จํานงค  วงษชาชม 

อ.สําราญ  วิเศษ อ.สรร  ธงยศ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            สาขาศึกษาทัวไป 

อ.เกรียงไกร  ผาสุตะ 

อ.จงใจ  เตโช อ.ไพฑูรย  พวงยอด 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ทําเนียบบ ุคลากร  (สายสนับสน ุน) 

ธวัชพงษ  โชติพันธ 
จนท.งานศิลปวัฒนธรรม 

ธิดารัตน  สาเลศ 
จนท.พัฒนาและกิจการพิเศษ 

ราชันย  เสือคําจันทร 
จนท.งานกีฬา 

นฐินี  ยินด ี
จนท.กองทุนกูยืม 

กาญจนา  ราชปญญา 
จนท.แผนและงบประมาณ 

ปยะรัตน  อนงคไชย 
จนท.บัญช ี

มีนา  บุญระม ี
จนท.เลขานุการ 

สายชล  อินพา 
จนท.งานบุคลากร 

พิมลรัตน  วงศกระโซ 
จนท.ประกันคุณภาพ 

อรอนงค  มงกุฎ 
จนท.งานการเงิน 

สภาพร  คงเกษม 
ผูชวยนายทะเบียบ 

นันทภัค  ตนโพธิ ์
จนท.ทะเบียนและประมวลผล 

ณัฐญาดา  หตะเสน 
รักษาการ หัวหนาสํานักงานคณบด ี

อาติมา  ศรีปากด ี
หัวหนางานบุคลากร 

ขนิษฐา  หอมออน 
จนท.ทะเบียนและประมวลผล 

อรอนงค  คําคนซื่อ 
จนท.งานทะเบียนและประมวลผล 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ทําเนียบบ ุคลากร  (สายสนับสน ุน) 

ทองสุข  ปากวิเศษ 
จนท.คอมพิวเตอร 

นิธิศ  ทองอนงค 
จนท.โสตทัศนนูปกรณ 

วราปภา  เทศประสิทธิ ์
จนท.พัสด ุ

ปยรัตน  บุตรศร ี
จนท.พัสด ุ

คูณ  สีสุทร 
จนท.อาคารสถานที ่

ทาริกา  พลชัยยา 
จนท.อาคารสถานที ่

ปลื้มจิต  ดวงศร 
จนท.อาคารสถานที ่

สุดใจ  สุทธิไชยา 
จนท.อาคารสถานที ่

ฉันท  ดวงศร 
จนท.อาคารสถานที ่

สุนทร  ชีวะประสิทธิ ์
จนท.อาคารสถานที ่

ชรินทร  เดชะคําภ ู
จนท.งานโสตทัศนูปกรณ 

เชิดศักดิ์  พูดเพราะ 
จนท.อาคารสถานที ่

แหวน  อินพา 
จนท.อาคารสถานที ่

มุย  แสนชัย 
จนท.อาคารสถานที ่

พรชัย  แสนชัย 
จนท.อาคารสถานที ่

ขนิษฐา  สมดา 
จนท.บัณฑิตศึกษา 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ทําเนียบบ ุคลากร  (สายสนับสน ุน) 

วาทิศ  ไตรยะถา 
ยามรักษาการณ 

แสวง  มิ่งสินธุ 
ยามรักษาการณ 

สุดใจ  พุมแกว 
แมบาน 

หนูพัด  ชอประพันธ 
พนักงานขับรถ 

จงกล  อินพา 
พนักงานขับรถ 

มนัส  พุมแกว 
ยามรักษาการณ 

อมร  ชีวะประสิทธิ ์
จนท.อาคารสถานที ่
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   -  ประวัติ   
    ชื่อ  -  สกุล นายพรชัย  แสนชัย 
    วัน เดือน ป เกิด  วันพฤหัสบดี ท่ี 17 เดือนเมษายน พ.ศ. 2502 
    คูสมรส  นางมุย  แสนชัย   
    มีบุตร 3 คน  หญิง 3 คน  เสียชีวิต 1 คน   ยังมีชีวิต 2 คน 
   -  การศึกษา 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคบานแพง 
    (วิทยาเขตทาอุเทน) 
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเดน 

จํานวนบุคลากรทั้งสิ้น   90  คน  โดยจําแนกตามสายงานไดดังนี ้

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สายปฏิบัติงานสอน     42 8 50 

สายปฏิบัติวิชาชีพและบริหารงานท่ัวไป 15 17 8   40 

โดยจําแนกตามหนวยงานไดดังนี ้
 

หนวยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 15 17 50 8 90 

รวม 15 17 50 8 90 

สายงาน 
จํานวนบุคลากรท่ีศึกษาตอ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

พนักงานสายสนับสนุน 7   
พนักงานสายผูสอน   8 

บุคลากรที่ศึกษาตอทั้งในและตางประเทศ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ข้อม ูลบ ุ คลากร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            บ ุคลากรทีได้ร ับประกาศเกียรติค ุ ณ (พนักงานดีเด่น) 
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การรับนักศึกษาในระดับการศึกษาตาง ๆ (จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2552 ) 
              ปการศึกษา 2552  มีการรับนักศึกษาใหม จํานวน 465  คน  

         โดยแบงเปน 
                    -  ระดับปริญญาตรี 4 ป    จํานวน      93       คน 
   -  ระดับปริญญาตรี 5 ป    จํานวน      66       คน 
            -  ระดับปริญญาตรี 2 ปหลังอนุปริญญา  จํานวน     117      คน 
    -  ระดับปริญญาโท     จํานวน     189      คน 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ข้อม ูลนักศีกษา 
นักศึกษาภาคปกติ    
นักศึกษาภาคพิเศษ   
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ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา  ที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2552 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

 
- 

ปริญญาตรี 
5 ป 

ปริญญาตรี 
4 ป 

ปริญญาตรี 
2 ป 

(ตอเน่ือง) 
ป.บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 
  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)1. 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     73         

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     15         

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม     5 18       

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร   42           
สาขาการศึกษาปฐมวัย   24   99       

3.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา           189   

รวม ( 465  คน)   66 93 117   189   
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วิธีการรับเขานักศึกษาใหม ปการศึกษา 2552 
 

    -  โดยการสอบคัดเลือก    จํานวน.... 189....คน 
            -  โดยโควตา      จํานวน......276 ..คน 
   

จํานวนนักศึกษาในระบบ ณ ปการศึกษา 2552 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

 
- 

ปริญญาตรี 
5 ป 

ปริญญาตรี 
4 ป 

ปริญญาตรี 
2 ป 

(ตอเน่ือง) 
ป.บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 
  

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     73         

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     52         
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอม 
    5 45       

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร   42           

สาขาการศึกษาปฐมวัย   24   277       
สาขาวิชาการประถมศึกษา     - -       

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     44         

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     13         

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต       11       

4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     204         

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     55 74       

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป     26         
สาขาวิชาการตลาด     2 5       

6.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา           303   

รวม ( 1,255  คน)   66 474 412   303   
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ผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2551 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

 
- 

ปริญญาตรี 
5 ป 

ปริญญาตรี 
4 ป 

ปริญญาตรี 
2 ป 

(ตอเน่ือง) 
ป.บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 
  

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     50         
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     7         

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม     - -       

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร   -           
สาขาการศึกษาปฐมวัย   -   60       
สาขาวิชาการประถมศึกษา       43       

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     -         
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร     13         
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต       19       

4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     -         

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     46 23       
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป       171       
สาขาวิชาการตลาด     4         

6.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา         31 11   

7.  อ่ืน ๆ  ประกาศนียบัตรภาษาไทย 1 ป             14 
รวม (492 คน)     120 316 31 11 14 
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ในปการศึกษา 2552  มีสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งหมด    
  จํานวน    6  หลักสูตร        
  จํานวน.   12  สาขาวิชา 

ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรและจํานวนสาขาวิชาที่เปดสอน ในปการศึกษา 2552  

ระดับ จํานวนหลักสูตร จํานวนสาขาวิชา 
ปริญญาตรี 4 ป 5 13 

ปริญญาตรี 2 ปหลัง 2 4 
ปริญญาโท 1 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ข้อม ูลเกียวกับการเรียนการสอนและหลักส ูตร 
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ตารางแสดงรายละเอียดของหลักสูตร และสาขาวิชา (ระบุรายชื่อหลักสูตรและรายชื่อสาขา)  
ระดับ หลักสูตร สาขา 

ปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ปริญญาตรี 4 ป ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
ปริญญาตรี 5 ป ครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร 5 ป 
ปริญญาตรี 5 ป ครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย 5 ป 
ปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปริญญาตรี 4 ป วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
ปริญญาตรี 4 ป รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
ปริญญาตรี 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ปริญญาตรี 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
ปริญญาตรี 4 ป บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 

ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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1. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จําแนกตามแหลงเงิน 
         1)  เงินรายได      จํานวน     9,710,078      บาท 
         2)  งบประมาณแผนดิน  จํานวน   23,954,884      บาท 
           รวม    จํานวน   33,664,962      บาท 

 1.1  ปงบประมาณ  2552 จําแนกตามประเภทงบประมาณ 
     

ประเภท งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

งบประมาณ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

บุคลากร 
                                
- 

  
              

173,650 
           

1.79 
               

173,650 
               
1 

งบดําเนินงาน 
                  

4,779,280 
       

19.95 
            

8,380,781 
         

86.31 
           

13,160,061 
              

39 

งบลงทุน 
                

11,667,100 
       

48.70 
                  

70,000 
            

0.72 
           

11,737,100 
              

35 

งบเงินอุดหนุน 
                  

5,242,520 
       

21.88 
                

755,200 
            

7.78 
             

5,997,720 
              

18 

งบรายจายอ่ืน 
                  

2,265,984 
          

9.46 
                

330,447 
            

3.40 
             

2,596,431 
                
8 

รวม 
                

23,954,884 
           

100 
            

9,710,078 
             

100 
           

33,664,962 
            

100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ข้อม ูลการเงินและงบประมาณ 
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1.2  ปงบประมาณ  2552 จําแนกตามภารกิจหลักของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

ภารกิจหลัก 
งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.การผลิตบัณฑิต 
                  

3,002,356 
       

12.53 
            

4,772,929 
         

49.15 
             

7,775,285 
        

23.10 

2.การวิจัยและพัฒนา 
                  

3,132,100 
       

13.07 
                    

8,000 
            

0.08 
             

3,140,100 
           

9.33 

3.การบริการวิชาการ 
                     

540,000 
          

2.25 
                    

8,000 
            

0.08 
                

548,000 
           

1.63 

4.การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                     

405,000 
          

1.69 
                  

16,000 
            

0.16 
                

421,000 
           

1.25 

5.การบริหารจัดการองคกร 
                

16,875,428 
       

70.45 
            

4,905,149 
         

50.52 
           

21,780,577 
        

64.70 

รวม 
                

23,954,884 
           

100 
            

9,710,078 
             

100 
           

33,664,962 
            

100 

1. อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลย ี
              1)  หองเรียน ขนาด 60 ท่ีน่ัง หรือนอยกวา จํานวน.......6........หองเรียน 
    2)  หองเรียน ขนาด 40 ท่ีน่ัง   จํานวน......12........หองเรียน 
    2)  หองเรียน ขนาด 90 ท่ีน่ัง   จํานวน.......2........หองเรียน 
            3)  หองเรียน ขนาด 150 ท่ีน่ัง  จํานวน.......2........หองเรียน 
        4)  หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร  จํานวน.......4........หอง 
       5)  หองปฏิบัติการทางภาษา   จํานวน.......1........หอง 
        6)  หองปฏิบัติการทางบริหารธุรกิจ  จํานวน.......1........หอง 
    7)  หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยี  จํานวน.......1....   หอง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ข้อม ูลอาคาร  สถานที  และสาธารณูปโภค 
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4. 
 

นายอาณัติ    ดีจันทร 
นายวัฒนา   สีสุทร 

นางสาวสุพัตรา   หงษามนุษย 
นางสาวนรินทรทิพย   อาษาวัง 

นางสาวศิรินทร   บุญทศ 
นางสาวทัศนา    คําไตรย 

นางสาวอนงศ     ดีดวงพันธ 
นางสาวศิติยาวดี  แกวมาตย 
นางสาวประภัสสร  กีดทอง 

  

ทุนจากศิษยเกา 
  

9 ทุน 
ทุนละ 

2,000 บาท 

18,000 บาท 

1.1  การจัดบริการแกนักศึกษา 

1.1.1  ทุนการศึกษา 

ลําดับที ่ ผูรับทุน ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน 

1.  นางสาวอัญชลี   ไตรยะถา 
นายยงยุทธ         สีผาบ 
นางสาวนภาลัย   บุระพันธ 
นางสาวสุพัตรา   หงษามนุษย 
นางสาวชมพู      อนุญาหงษ 
นายณัฐพงษ      ชํานาญพงษ 
นางสาวจุฑามาศ   สิงหคํา 
นายฉัตรชัย       ศรีหะมงคล 
นายประเสริฐ    สุริพัฒน 
  

ทุนกาชาดเฉลิมพระ
เกียรต ิ

  

9 ทุน 
ทุนละ 

 9,000 บาท 

81,000 บาท 

2. 
 

นางสาวอัญชลี   ไตรยะถา 
นางสาวนภาลัย   บุระพันธ 
นายเทิดเทิง         หอมกล่ิน 
นางสาวผองฤทัย   สุนิพรรณ 
  

ทุนพลเอกเปรม   
ติณณสูลานนท 
  

4 ทุน 
ทุนละ 

8,000 บาท 

32,000 บาท 

3. นางสาวชมพู       อนุญาหงษ ทุนจากทานคณบดี
คณะศิลปศาสตรฯ  
(วันไหวคร)ู 

  

1 ทุน 
ทุนละ 

5,000 บาท 

5,000 บาท 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ย ุทธศาสตร์ที 1 ผลิตนักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตทีพึงประสงค์ 
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ลําดับที ่ ผูรับทุน ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน 
1. นางสาวไพสินทร   ยอดสุบรรณ ทุนในพระราชินูปถัมภ 

  
1 ทุน 
ทุนละ 

6,000 บาท 

6,000 บาท 

2. นางสาวดารัตน   ใจทัด ทุนมูลนิธิรวมจิตต
นอมเกลา  เพื่อ

เยาวชนในพระบรม
ราชินูปถัมภ 

  

1 ทุน 
ทุนละ 

7,000 บาท 

7,000 บาท 

3. นางสาวทวินันท   ศรีนอ ทุนเฉลิมราชกุมาร ี
  

1 ทุน 
ทุนละ 

20,000 บาท 

20,000 บาท 
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1.2  หอพักนักศึกษา  

  -  โครงการตรวจหอพักนักศึกษา 

หอพักมีคุณภาพ 
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1.3  โครงการดานยุทธศาสตร  ที่  1   

ผลิตนักศึกษาและบัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 
 ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 

1 โครงการฝกอบรมพัฒนาใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา (QA) 

2 การสอนและการประเมินผลการเรียนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เร่ืองการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4 โครงการ BIG  CLEANING  DAY 

5 โครงการการประชุมทางวิชาการ "การพัฒนาการเรียนรูและคุณภาพการจัดการศึกษา : ปจจัยในการพัฒนาทุนมนุษย" 

6 โครงการวิพากษหลักสูตร 

7 โครงการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา 

8 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

9 โครงการรัฐประศาสนศาสตรสัมพันธ 

10 โครงการกิจกรรมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานสถาปนามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4 

11 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา 

12 โครงการอบรมใหความรูไขหวัดสายพันธใหม 2009 

13 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

14 โครงการพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 

15 โครงการตอนรับนองใหมประจําปการศึกษา 

16 โครงการปจฉิมนิเทศ 

17 โครงการเขารวมประเพณีถวายเทียนเขาพรรษา 

18 โครงการเขารวมประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม 

19 โครงการเขารวมประเพณีลอยกระทรง 

20 โครงการเขารวม 5 ธันวาคม 2552 

21 โครงการเขารวม 12 สิงหาคม 2552 

22 โครงการกีฬาภายในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

23 โครงการตรวจหอพักนักศึกษา 

24 โครงการมอบความสุขสันตในวันปใหม 

25 โครงการวันสงกรานตสือสานประเพณีไทย 

26 กิจกรรมคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 

27 กิจกรรมเขารวมกีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส 

28 กิจกรรมพานองใหมไหวพระธาตุ 

29 โครงการแนะแนวนักศึกษา 

30 โครงการบริการการศึกษาสูอนุภาคลุมน้ําโขง 



รายงานประจําป 2552   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    31 

 

 



รายงานประจําป 2552   คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร    32 

 

 

โครงการกิจกรรม 
พานองใหมไหวหระธาต ุ
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม   
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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โครงการฝกอบรมใหความรู การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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4 โครงการศึกษาบทบาทของ
มหาวิทยาลัยนครพนมตอการ
พัฒนาชุมชน 

สถาบันวิจัยฯ มนพ. 60,000 อ.ทัศนา ประสานตร ี

5 โครงการเมืองนาอยู โดยความ
รวมมือแกไขปญหาความยากจน 
การพัฒนาสังคม และสุขภาวะตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
นครพนม 

สกว. 2,553,800 อ.ทนงศักดิ์ ใจสบาย 

6 ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุม
เกษตรกรผูเลี้ยงปลาเศรษฐกิจใน
กระชัง จังหวัดนครพนม เพื่อผลิต
อาหารปลาเศรษฐกิจจากไสเดือน
ดินแบบครบวงจร ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

วช 740,000 อ.กชกร เดชะคําภู 

7 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพตนแบบดานการใช
พลังงานทดแทนจากแกลบ เพื่อ
อนุรักษทรัพยาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ชุมชนบานกลาง 
จังหวัดนครพนม 

วช 2,000,000 อ.วีระศักดิ์ จุลดาลัย 

รวม 8 โครงการ   5,868,800   

2.1  งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย  ปงบประมาณ  2552   

ลําดับ ชื่อโครงการ แหลงทุน ทุนสนับสนุน ผูรับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชาบาน

นาจอกแบบครบวงจรเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัด

นครพนม 

เครือขายบริหารการ
วิจัยฯ สกอ. 

55,000 อ.อธิราชย นันขันต ี
และคณะ 

2 การจัดการความรูแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบานโพน
จาน ตําบลโพนจาน อําเภอโพน
สวรรค และชุมชนบานนาโดน 
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

เครือขายบริหารการ
วิจัยฯ สกอ. 

100,000 อ.สุริยนต หลาบหนองแสง 
และคณะ 

3 การสรางนวัตกรรมการเรียนการ
สอนสําหรับครูสอนคณิตศาสตร
แบบบูรณาการระหวางภูมิปญญา
ทองถิ่นเลขหางหมากับนวัตกรรม
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร

ของประเทศเวียดนาม 

วช. 360,000 อ.อธิราชย นันขันตี และ
คณะ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ย ุทธศาสตร์ที 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความร ู ้ 
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หัวขออันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการฝกอบรมอาชีพนักเรียนและเกษตรกรโดยรอบ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

 ม.ค. - ก.ย. 52 นางกชกร เดชะคําภู 

หัวขอขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระเบื้องยุคลบาทฯ  

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการแนวทางขับเคล่ือนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือแกไขปญหาความยากจน 

พ.ค.52 นางมุทุดา  แกนสุวรรณ 

2 โครงการบริหารจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การขับเคล่ือนการเรียนรูสูชุมชน 

4-5 ก.ค. 52 
  

น.ส. จีราพร  รัตนโกสุม 

3 โครงการอบรมใหความรูดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งของชุมชน 

9 ส.ค. 52 น.ส.ภาวดี  พันธรักษ 

4 โครงการการบริหารจัดการดานการเงินและบัญชีตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

8 เม.ย. 52 นางกชกร  เดชะคําภู 

5 โครงการชุมชนเขมแข็งแบบย่ังยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30-31 พ.ค. 52 นายสุริยนต หลาบหนองแสง 

6 โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและการ
สงเสริมความกาวหนาของกลุมอาชีพเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

22-23 ส.ค. 52 น.ส.อภิกนิษฐา  นาเลาห 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ย ุทธศาสตร์ที 3 การบริการวิชาชีพแก่สังคม 
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หัวขอการบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการแมสอนลูกเพ่ือเตรียมพรอมแบบบูรณาการ
เด็กปฐมวัย 

5 ส.ค. -  
9 ก.ย. 52 

นางศิริดา  บุรชาติ 

2 โครงการพ่ึงพาตนเองโดยภูมิปญญาแพทยแผนไทย 27-28 ส.ค. 52 น.ส.ปยธิดา  รัตนรามา 
3 โครงการการพัฒนา นวัตกรรมและการทําวิจัยในชั้น

เรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาจังหวัดนครพนม 
(เครือขายคําเตย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครพนมเขต 1) 

ก.ค. 52 ดร.วนิดา  หงษมณีรัตน 

4 โครงการคลินิกวิชาการการทําผลงานเพ่ือเล่ือนวิทย
ฐานะของบุคลากรทางการศึกษา 

ม.ค.-ส.ค.52 ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร 

โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

ลําดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปผาทอพ้ืนเมือง
ไทยโส 

เม.ย. 52 นางมุทุดา  แกนสุวรรณ 

2 โครงการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑการแปรรูปปลา
นํ้าจืด 

พ.ค. - ม.ิย. 52 น.ส.นิภาภัทร  แสนอุบล 
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โครงการบริการวิชาการ   
แมสอนลูกเพื่อเตรียมความพรอมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย 
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โครงการบริการวิชาการ   
พึ่งพาตนเองโดยภูมิปญญาแพทยแผนไทย 
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โครงการบริการวิชาการ   
การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปผาทอพื้นเมือง 
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ลําดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการธรรมศึกษาภาคฤดูรอน 1-5 เมษายน 52 นายสมยศ   แอบไธสง 
2 โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมลุมนํ้าโขง 7-11 เมษายน 52 นางสาววัชรี  แซงบุญเรือง 

3 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกีรยติเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศึกษา 

18-19 กรกฎาคม 
52 

นายธวัชพงษ  โชติพันธุ 

4 โครงการกีฬาสีภายในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

24 กรกฎาคม 52 นายราชันย  เสือคําจันทร 

5 โครงการอบรมเครือขายแกนนํานักศึกษาดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

19 - 20 สิงหาคม 
52 

นายธวัชพงษ  โชติพันธุ 

6 โครงการสงเสริมการเลนกีฬาพ้ืนบาน 26 สิงหาคม 52 นายธวัชพงษ  โชติพันธุ 
7 โครงการอบรมอักษรธรรมอีสานกับการอนุรักษใบลาน 22-23 สิงหาคม 52 

และ 6 กันยายน 52 
นายอธิราชย  นันขันตี 

8 โครงการประกวดรองเพลงลูกทุง 31 สิงหาคม 52 นายสุริยนต หลาบหนองแสง 
9 โครงการวันเปดโลกวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม 20-25 สิงหาคม 52 นางสาววัชรี  แซงบุญเรือง 
10 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ฟนฟูวัฒนธรรม  

“ รําผีหมอ” 
15-16 สิงหาคม 52 นายเกรียงไกร  ผาสุตะ 

11 โครงการประชุมความรวมมือทางดานการศึกษาดาน
บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยสูอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

19-23 กันยายน 52 นางสาววัชรี  แซงบุญเรือง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ย ุทธศาสตร์ที 4 ทําน ุ บําร ุ งศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมลุมน้ําโขง 
ณ ประเทศเวียดนาม 
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โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา 
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การประกวดวงดนตรีลูกทุง 
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการอบรมปฏิบัติการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
(SAR) 

29 มกราคม 52 ฝายงานประกันคุณภาพ 
  

2 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 26 มกราคม 52 ฝายงานบุคลากร 

3 โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

6 มกราคม 52 ฝายบริหาร 

4 โครงการศึกษาดูงานและอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ
การทํางานของบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

20-23 เมษายน 52 ฝายบริหาร 

5 โครงการจัดทํารายงานประจําป 2551 17 กรกฎาคม 52 ฝายแผนและงบประมาณ 
6 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร 4 ป (2553 -2556) 3 กันยายน 52 ฝายแผนและงบประมาณ 

7 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
2553 

4 กันยายน 52 ฝายแผนและงบประมาณ 

8 โครงการกีฬาบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

31 ธันวาคม 52 ฝายบริหาร 

9 โครงการแนะแนวการศึกษา ปการศึกษา 2552 ฝายประชาสัมพันธ 
10 โครงการลางแอรชวยชาติ ตุลาคม 51- 

กันยายน 52 
ฝายงานโสตทัศนูปกรณและ

งานซอมบํารุง 
11 กิจกรรมงานวันปใหม 6 มกราคม 2552 ฝายบริหาร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ย ุทธศาสตร์ที 5 การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการลางแอรชวยชาต ิ
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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โครงการพัฒนาบุคลากร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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กีฬาบุคคลกร 
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร   

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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โครงการศึกษาดูงาน  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  
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ที่ปรึกษา 
 1. รองศาสตราจารย ดร.ประสาท  อิศรปรีดา คณบดีคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
 2. ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ    รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
 3. นายวรวุฒิ   อินทนนท   รองคณบดีฝายบริหาร 
 4. นายทัศนา   ประสานตรี   รองคณบดีฝายแผน  วิจัยและพัฒนา 
 5. นายมาโนช   สุวรรณสาร   รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
 6. ดร.สุมาลี    ศรีพุทธรินทร   ผูชวยคณบดีฝายการจัดการคุณภาพ  
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 1. นายทัศนา  ประสานตรี    ประธานกรรมการ 
 2. นางสภาพร  คงเกษม   กรรมการ 
 3. นายอธิราชย นันขันตี   กรรมการ 
 4. นางสาวอมรรัตน แกนสาร   กรรมการ 
 5. นายธวัชพงษ โชติพันธุ   กรรมการ 
 6. นางณัฐญาดา หตะเสน   กรรมการ 
 7. นางสาววัชรี แซงบุญเรือง   กรรมการ 
 8. นางกัลยาณี มวงไทย   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสาวกาญจนา ราชปญญา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 
ออกแบบ 
 นางสาวสุวิสาข   เหลาเกิด   อาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 
จัดทํารูปเลม 
 นายชัยรัตน  เห้ียทา    นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี  ประจําปีงบประมาณ  
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