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ปรัชญา   

 พัฒนาองค์ความรู้  คู่คุณธรรม  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  สัมพันธ์อนุภูมิภาค  ลุ่มแม่น้ าโขง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม   
มีความสามารถทางวิชาการ  เปิดโอกาสทางการศึกษา  ให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
ส่งเสริมความร่วมมือ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและการวิจัย 

 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และทักษะในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 2) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการประกอบวิชาชีพ 
 3) ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  เป็นแหล่งสืบค้นทางวิชาการ  การวิจัย 
 5) ส่งเสริมความร่วมมือในอนุภาคลุ่มน้ าโขง  

วิสัยทัศน์   

พันธกิจ  
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1) จัดการศึกษา  โดยเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และทักษะในการประกอบวิชาชีพ 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ตรงตามความต้องการของสังคม 
3) มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ตอบสนองความต้องการ  และเสริมสร้างองค์ความรู้ของท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
4) ให้บริการทางวิชาการ  และวิชาชีพ  ถ่ายทอดความรู้  และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต   
   และบริการชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ 
5) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ   

ภารกิจ  

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และทักษะในวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการประกอบวิชาชีพ 
3) เพ่ือส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) เพ่ือให้บริการแก่ท้องถิ่น  
5) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

วัตถุประสงค์  
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วงรรีปูหยดน้ า  สื่อความหมายถึง หยดน้ าหน่ึงหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ าแห่งการศึกษา 
เปรียบดุจการรวมสถานศึกษาเป็นวิยาลัยนครพนม โดยสีน้ าตาลเป็นสีประจ าจังหวัด  และ     
สีเหลืองทองเป็นสีประจ าจังหวัดนครพนม  
 

องคพ์ระธาตพุนมอยูบ่นดอกบวั  สือ่ความหมายถึง  การเคารพสักการะ  องค์พระธาตุพนม  
อันเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนครพนม  และเป็นตัวแทนของคุณธรรมที่หลอมรวมใจ          
ของบุคคลทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน 
 

สายดอกบวัเจด็ดอก สื่อความหมายถึง ลายประจ าพระธาตุพนมซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง
คุณธรรม  และจ านวนเจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาท้ังเจ็ดแห่งที่หลอมรวมเป็น
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

รวงขา้วสเีหลอืงทอง  สื่อความหมายถึง  ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิด
ความสามัคคี  เพ่ือเป้าหมายแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานในนาม  มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

ฐานสงิห ์ สื่อความหมายถึง  ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพ่ือให้เกิดความสามัคคี  
เพ่ือเป้าหมายแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานในนาม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ซุม้ประตสูีท่ศิ  สื่อความหมายถึง  ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามา
แสวงหาองค์ความรู้ 
 

คลืน่น้ าสฟ้ีาจ านวนสามเสน้  สื่อความหมายถึง  แม่น้ าโขงเป็นแม่น้ านานาชาติท่ีไหล         
อย่างต่อเนื่อง  เปรียบประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ขนาดมาตรฐานของตราสญัลกัษณ์  ความกวา้ง  3.25  ซม.  ความสงู  4.50  ซม. 

สีเหลืองทอง 

ดอกไม้ประจ ามหาลัยนครพนม 

 

ดอกกันเกรา 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

สีประจ ามหาลัยนครพนม 
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สีแสด 

ต้นไม้ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ต้นทองกวาว 

Faculty of Liberal Arts and Science 

สีประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เดิมเป็นสถาบันราชภัฏ  1  ใน  5  สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งข้ึนใหม่  โดยได้ประกาศ
เป็นสถาบันราชภัฏนครพนม  ในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฏีกา  เล่มที่  118  ตอนท่ี  59  ก  วันท่ี  20  กรกฎาคม  
พุทธศักราช  2544 
      สถาบันราชภัฏนครพนม  เป็นสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏกระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกจิ
ตามพระราชบัญญัตสิถาบันราชภฏั  พทุธศักราช  2544  มาตรา  7  “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง  ท าการวิจัย  ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตครูและส่งเสรมิวทิยฐานะครู 
      สถาบันราชภัฏนครพนม  ด าเนินภารกิจใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม  ท้ังในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  สภาพแวดล้อม  และเทคโนโลยี  ซึ่งกระแสเหล่านี้มผีลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม  
จากสภาวการณ์ของโลก  ยุคโลกาภิวัตน์  สภาวะเศรษฐกิจถดถอย  รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใตข้ีดจ ากัดด้านงบประมาณ  
กอปรกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง  รูปแบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา  โดยมสีาระส าคญัตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ พุทธศักราช  2542  ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ  สถาบันราชภัฏนครพนมจึง
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันท้ังทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา  โดยให้ความส าคญักับการพิจารณาองค์การใน
ภาพรวมให้เป็นระบบมากขึ้น  เพื่อจะไดผ้ลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
      การยกฐานะสถาบันราชภัฏนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยราชภฏั  ด้วยพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช  
2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เล่ม  121  ตอนพิเศษ  23  ก  ลงในวันท่ี  14  มิถุนายน  พุทธศักราช  
2547  จึงมีผลให้สถาบันราขภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัชฏนครพนม  ตั้งแต่วันท่ี  15  มิถุนายน  
พุทธศักราช  2547  หลังจากนั้นในวันท่ี  2  กันยายน  2548  ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม  นั้น
เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม 
      การจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลยัราชภฏันครพนมไดร้ับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ  พุทธศักราช  2547  ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  เลม่  121  ตอนพิเศษ  23  ก  ลงในวันท่ี  14  มิถุนายน  
พุทธศักราช  2547  นับเนื่องมาจนกระทั่ง  วันท่ี  1  กันยายน  2548  พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยนครพนม  พุทธศักราช  2548  
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม  วิทยาเขตนครพนม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาลัยเทคนิคนครพนม  วิทยาลยัเกษตร
และเทคโนโลยีนครพนม  วิทยาลยัการอาชีพธาตุพนม  วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า  และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  มาจัดตั้ง
เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานเุบกษา  เล่ม  122  ตอนท่ี  75  ก  ลงในวันท่ี  1  กันยายน  2548 

ภูมิหลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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ดร.สเุทพ  ทองประดษิฐ ์
รองคณบดฝีา่ยพัฒนาและกจิการพิเศษ 

อ.วรวฒิุ  อนิทนนท ์
รองคณบดฝีา่ยวชิาการ 

Faculty of Liberal Arts and Science 

ดร.มนตร ี อนนัตรักษ ์
รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
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รศ.ดร.ประสาท  อศิรปรีดา ดร.สเุทพ  ทองประดษิฐ ์ ดร.มนตร ี อนนัตรักษ ์ ดร.สมุาล ี ศรีพุทธรินทร ์

สาขาการบริหารการศึกษา 

ดร.กาญจน ์ หงสม์ณีรตัน ์ อ.สรุยินต ์ หลาบหนองแสง อ.อภิกนษิฐา  นาเลาห ์

สาขาการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

อ.รชฎ  สวุรรณกฏู อ.ลลีาวด ี ชนะมาร อ.ศริดิา  บรุชาต ิ

สาขาการศกึษาปฐมวัย 

อ.พิจติรา  ทสีกุะ 

อ.อธริาชย ์ นนัขนัต ี

รศ.ดร.สวุทิย ์ เลาหศริวิงศ ์

ท าเนียบบุคลากร  (สายผู้สอน) 
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อ.ดร.ชาญวทิย ์ หาญรนิทร ์ อ.วชัร ี แซงบญุเรือง อ.สทุธดิา  เลขวฒันะ อ.สรุตัน ์ สขุมัน่ 

สาขาคอมพิวเตอร์ 

อ.ปยิะธดิา  รตันรามา อ.กชกร  เดชะค าภ ู

สาขาบริหารธุรกิจ 

อ.สวุสิาข ์ เหลา่เกดิ 

อ.สมยศ  แอบไธสง อ.กลัยาณี  มว่งไทย อ.มานะชยั  แกว้สดีวง 

สาขาภาษาอังกฤษ 
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อ.มาโนช  สวุรรณสาร อ.เจษฎา  ไชยตา อ.มทุดุา  แกน่สวุรรณ อ.กาญ  ด ารสิ ุ

สาขารัฐประศาสนศาสตร ์

รศ.พ.อ.ดร.วรศษิย ์ อชุยั อ.วรีะศกัดิ ์ จลุดาลยั 

อ.จอน  เมฆสวา่ง 

อ.จารวุฒัน ์ ทองมลู 

สาขาวิทยาศาสตร ์

อ.ไพฑรูย ์ พวงยอด อ.จงใจ  เตโช อ.ภาวด ี พนัธรักษ ์

สาขาศึกษาทั่วไป 

อ.ชนาพร  รตันมาล ี

อ.ปรัชญา  ธงพานชิ 

ดร.นนัทวนั  เอือ้วงศก์ลู อ.ปนินัทนา  สงิหย์ะบศุย ์

อ.เกรยีงไกร  ผาสตุะ 
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รศ.ดร.ประสาท  อศิรปรีดา ศ.ดร.ฉวลีกัษณ์  บญุยะกาญจน ดร.มนตร ี อนนัตรักษ ์ รศ.ดร.ลลติา  ฤกษส์ าราญ 

สาขาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

รศ.ดร.จ านง  วงษช์าชม 

ดร.วนดิา  หงสม์ณีรตัน ์ อ.วรวฒิุ  อนิทนนท ์

อ.ส าราญ  วเิศษ 

อ.สรร  ธงยศ 

สาขาศึกษาทั่วไป 

ผศ.ดร.ทศันา  ประสานตรี 
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ราชนัย ์ เสอืค าจนัทร์ 
จนท.งานกฬีา 

นฐนิ ี ยนิด ี
จนท.กองทนุกูย้มื 

กาญจนา  ราชปญัญา 
จนท.แผนและงบประมาณ 

ปยิรัตน ์ บตุรศรี 
จนท.พัสด ุ

ปยิะรตัน ์ อนงคไ์ชย 
จนท.บญัช ี

มนีา  บญุระมี 
จนท.เลขานกุาร 

สายชล  อนิพา 
จนท.งานบคุลากร 

พิมลรัตน ์ วงศก์ระโซ ่
จนท.ประกนัคณุภาพ 

อรอนงค ์ มงกฎุ 
จนท.งานการเงนิ 

สภาพร  คงเกษม 
ผูช้ว่ยนายทะเบยีบ 

นนัทภัค  ตน้โพธิ ์
จนท.ทะเบยีนและประมวลผล 

ณัฐญาดา  หตะเสน 
รกัษาการ หวัหนา้ส านกังานคณบด ี

อาตมิา  ศรีปากด ี
หวัหนา้งานบคุลากร 

ขนษิฐา  หอมออ่น 
จนท.ทะเบยีนและประมวลผล 

อรอนงค ์ ค าคนซือ่ 
จนท.งานทะเบยีนและประมวลผล 

ท าเนียบบุคลากร  (สายสนับสนุน) 

ขนษิฐา  สมดา 
จนท.บณัฑติศกึษา 
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นธิศิ  ทองอนงค ์
จนท.โสตทศันน์ปูกรณ์ 

วราปภา  เทศประสทิธิ ์
จนท.พัสด ุ

คณู  สสีทุร 
จนท.อาคารสถานที ่

ทารกิา  พลชยัยา 
จนท.อาคารสถานที ่

ปลืม้จติ  ดวงศร 
จนท.อาคารสถานที ่

สดุใจ  สทุธไิชยา 
จนท.อาคารสถานที ่

ฉนัท ์ ดวงศร 
จนท.อาคารสถานที ่

สนุทร  ชวีะประสทิธิ ์
จนท.อาคารสถานที ่

ชรนิทร ์ เดชะค าภ ู
จนท.งานโสตทศันปูกรณ์ 

เชดิศกัดิ ์ พดูเพราะ 
จนท.อาคารสถานที ่

หนพัูด  ชอ่ประพันธ ์
พนกังานขบัรถ 

จงกล  อนิพา 
พนกังานขบัรถ 

แหวน  อนิพา 
จนท.อาคารสถานที ่

มุย้  แสนชยั 
จนท.อาคารสถานที ่

พรชยั  แสนชยั 
จนท.อาคารสถานที ่

ท าเนียบบุคลากร  (สายสนับสนุน) 

อมร  ชวีะประสทิธิ ์
จนท.อาคารสถานที ่
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ท าเนียบบุคลากร  (สายสนับสนุน) 

วาทศิ  ไตรยะถา 
ยามรกัษาการณ์ 

แสวง  มิง่สนิธุ ์
ยามรกัษาการณ์ 

สดุใจ  พุม่แกว้ 
แมบ่า้น 

มนสั  พุม่แกว้ 
ยามรกัษาการณ์ 
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จ านวนบุคลากรทั้งสิ้น   90  คน  โดยจ าแนกตามสายงานได้ดังนี้ 

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

สายปฏิบัติงานสอน     41 9 50 
สายปฏิบัติวิชาชีพและบริหารงาน
ทั่วไป 

16 18 6   40 

โดยจ าแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต ่ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 16 18 47 9 90 
รวม 16 18 47 9 90 

สายงาน 
จ่านวนบุคลากรที ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
พนักงานสายสนับสนุน 10   
พนักงานสายผู้สอน  1 18 

บุคลากรที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 

ข้อมูลบุคลากร 
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พนักงานสายสนบัสนนุ    

สาขาวิชาที ศึกษาต่อ 
จ่านวนบุคลากรที ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

นางสาวอรอนงค์  ค าคนซื่อ 
นางสาวขนิษฐา    สมดา 
นางสาวณัฐฐา     ตันสังวรณ์ 
นางอาติมา         ศรีปากดี 
นางสาวมีนา       บุญระมี 
นางสาวพิมลรัตน์  วงค์กระโซ่ 
นางสาวสายชล    อินพา 
นางสาวกาญจนา   ราชปัญญา 

8 - 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

นายชรินทร์    เดชะค าภู 
นายปิยรัตน์    บุตรศรี 

2 - 

รวม 10 - 
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พนักงานสายผู้สอน 

จ่านวนบุคลากรที ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

นายวรวุฒิ     อินนนท์ 
นางสาวอภิกนิษฐา  นาเลาห์ 

นายส าราญ    วิเศษ  

สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

นางจงใจ   เตโช 
นายรชฎ   สุวรรณกูฏ 

สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 

นางศิริดา   บุรชาติ 
นายสรร    ธงยศ 

สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา 

ว่าที่ ร.อ.ชาญวิทย์   หาญรินทร์ 
นายไพฑูรย์           พวงยอด 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

นางสาวนาตยาภร   บุญเรือง 
นายพรศักดิ์          ยตะโคตร 
นายจอน              เมฆสว่าง 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

นายเกรียงไกร    ผาสุตะ 
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พนักงานสายผู้สอน 

จ่านวนบุคลากรที ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  

นายอธิราชย์     นันขันตี นายส าราญ    วิเศษ   

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

นางสาวพิจิตรา     ทีสุกะ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา 

นางสาวสุวิสาข์   เหล่าเกิด 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะทางภาษา 

นายมานะชัย     แก้วสีดวง 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

นางสาวสุธิดา   เลขวัฒนะ 

สาขาวิชาวัฒนธรรมลุ่มน ่าโขง 

นายวิสิฎฐ์   คิดค าส่วน 

รวม  1  คน รวม  18  คน 
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   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล อ.สมยส  แอบไธสง 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 6  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2513 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาโท  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)  University of Mysore, India 
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  1  กลุ่มพนักงานราชการ  สายผู้สอน 

   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล อ.ชนาพร  รัตนมาลี 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2525 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาโท  วท.ม. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  2  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  สายผู้สอน 

   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล อ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 28  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2515 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาเอก กศ.ด. (การบริหารและการพัฒนาการศึกษา) 
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  1  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  สายผู้สอน 

บุคลากรที่ไดร้ับประกาศเกียรตคิุณ (พนักงานดีเด่น) 
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   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล นายสุนทร  ชีวะประสิทธิ์ 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 19  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520 
   -  การศึกษา 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  
    วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง  วิทยาเขตท่าอุเทน  
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  1  กลุ่มพนักงานตามสัญญา  สายสนับสนุน 

   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล นางอาติมา  ศรีปากดี 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 8  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2522 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาตรี  ศศ.บ.(บรรณารักษณ์ศาสตร์และนิเทศศาสตร์)  
    สถาบันราชภัฎสกลนคร  
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  1  กลุ่มพนักงานราชการ  สายสนับสนุน 

   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล นางณัฐญาดา  หตะเสน 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 13  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2519 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาโท  (รัฐประศานสนศาสตร์มหาบัณฑิต)   
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  1  กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 

บุคลากรที่ไดร้ับประกาศเกียรตคิุณ (พนักงานดีเด่น) 
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   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล นางสาวมีนา  บุญระมี 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 9  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2529 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาตรี  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  4  กลุ่มพนักงานตามสัญญา  สายสนับสนุน 

   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล นางสาวกาญจนา  ราชปัญญา 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 20  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2525 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาตรี  บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม  
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  3  กลุ่มพนักงานตามสัญญา  สายสนับสนุน 

   -  ประวัติ   
    ชื อ  -  สกุล นางสาวอรนงค์  มงกุฎ 
    วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 23  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2527 
   -  การศึกษา 
    ปริญญาโท  บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)   
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   -  รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
    พนักงานดีเด่นระดับที่  2  กลุ่มพนักงานตามสัญญา  สายสนับสนุน 

บุคลากรที่ไดร้ับประกาศเกียรตคิุณ (พนักงานดีเด่น) 
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การรับนักศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ (จ่านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2553) 
              ปีการศึกษา 2553  มีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน  832  คน  

         โดยแบ่งเป็น 
                    -  ระดับปริญญาตรี 4 ปี    จ านวน     188      คน 
   -  ระดับปริญญาตรี 5 ปี    จ านวน     432      คน 
    -  ระดับปริญญาโท     จ านวน     212      คน 
 

ข้อมูลนักศีกษา 

นักศึกษาภาคปกติ    
นักศึกษาภาคพิเศษ   
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ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา  ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

 - 
ปริญญาตรี 

5 ปี 
ปริญญา
ตรี 4 ปี 

ปริญญา
ตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง) 
ป.บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 
  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม     48        

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   113           
สาขาการศึกษาปฐมวัย   140          
สาขาภาษาอังกฤษ  100      
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  79      

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์    140         

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา           90   
สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

     104  

การบริหารทั่วไป      18  
รวม ( 832 คน)   432 188    212   
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จ านวนนักศกึษาในระบบ ณ ปีการศกึษา 2553 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

 - 
ปริญญา
ตรี 5 ปี 

ปริญญา
ตรี 4 ปี 

ปริญญา
ตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง) 
ป.บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 
  

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     131         

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     37         
สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

    51        

การพัฒนาชุมชน      18       

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   150           

สาขาการศึกษาปฐมวัย   161   159       
สาขาภาษาอังกฤษ   100         
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  79      

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     18         

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     13         

4.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     180         

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     20        

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     16        
สาขาวิชาการตลาด     2        

6.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา           354   

หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้      104  
7. หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.) 

การบริหารงานทั่วไป      18  
รวม ( 1,611  คน)   490 468 177   476   
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ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 

หลักสูตร/สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 

 - 
ปริญญาตรี 

5 ปี 
ปริญญา
ตรี 4 ปี 

ปริญญา
ตรี 2 ปี 

(ต่อเนื่อง) 

ป.
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

อ่ืนๆ 
  

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     39         
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ     10         

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาการศึกษาปฐมวัย   -   87       

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     39         
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     14         
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต       13       

5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     22 48       
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป      8 79       
สาขาวิชาการตลาด       5       

6.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา          2   

7.  อื่น ๆ  ประกาศนียบัตรภาษาไทย 1 ปี             22 
รวม (388 คน)     132 232  2 22 
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ในปีการศึกษา 2553  มีสาขาวิชาที เปิดสอนทั งหมด    
  จ่านวน    7    หลักสูตร        
  จ่านวน    16  สาขาวิชา 

ตารางแสดงจ านวนหลักสูตรและจ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 

ระดับ จ่านวนหลักสูตร จ่านวนสาขาวิชา 
ปริญญาตรี 5 ปี 1 4 
ปริญญาตรี 4 ปี 4 9 

ปริญญาโท 2 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสตูร 
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ตารางแสดงรายละเอียดของหลักสูตร และสาขาวิชา  

ระดับ หลักสูตร สาขา 

ปริญญาตรี 4 ป ี ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ปริญญาตรี 4 ป ี ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ปริญญาตรี 4 ป ี ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) สาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปริญญาตรี 5 ป ี ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  

ปริญญาตรี 5 ป ี ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย  

ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) สาขาภาษาอังกฤษ  

ปริญญาตรี 5 ปี ครุศาสตรบณัฑติ (ค.บ.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ปริญญาตรี 4 ป ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปริญญาตรี 4 ป ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

ปริญญาตรี 4 ป ี รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์

ปริญญาตรี 4 ป ี บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ปริญญาตรี 4 ป ี บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

ปริญญาตรี 4 ป ี บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู ้

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
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1. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จ าแนกตามแหล่งเงิน 
         1)  เงินรายได้      จ านวน     22,936,921    บาท 
         2)  งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน      6,732,000     บาท 
               รวม    จ่านวน    29,668,921    บาท 

ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 

2. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
         1)  งบบุคลากร   จ านวน        892,332      บาท 
     2)  งบด าเดินการ   จ านวน     12,533,779     บาท 
     3)  งบลงทุน    จ านวน           5,000       บาท 
     4)  งบอุดหนุน   จ านวน      1,116,000      บาท 
     5)  งบรายจ่ายอื่น   จ านวน      2,121,810      บาท 
          รวม    จ่านวน     29,668,921    บาท 
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1. อุปกรณ์ เครื องมือ และเทคโนโลยี 
   1)  ห้องเรียน ขนาด 40 ที่นั่ง   จ านวน.....12.......ห้องเรียน 
              2)  ห้องเรียน ขนาด 60 ที่นั่ง    จ านวน.......6........ห้องเรียน 
    3)  ห้องเรียน ขนาด 90 ที่นั่ง   จ านวน.......2........ห้องเรียน 
            4)  ห้องเรียน ขนาด 150 ที่นั่ง   จ านวน.......2........ห้องเรียน 
        5)  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  จ านวน.......4........ห้อง 
       6)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน.......1........ห้อง 
        7)  ห้องปฏิบัติการทางบริหารธุรกิจ  จ านวน.......1........ห้อง 
    8)  ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี   จ านวน.......1....   ห้อง 
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ข้อมูลอาคาร  สถานที่  และสาธารณูปโภค 
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1.1  การจัดบริการแก่นักศึกษา 

1.1.1  ทุนการศึกษา 

ล่าดับที  ผู้รับทุน ชื อทุน จ่านวนทุน จ่านวนเงิน 

1.  นายไชยราวุฒิ  ค าหาญ 
นางสาวหนึ่งฤทัย  บัวพรม 
นางสาวชุติมา  วานิช  

ทุนกาชาดเฉลิม 
พระเกียรติ 

  

3 ทุน 
ทุนละ 

 9,000 บาท 

27,000 บาท 

2. 
 

นางสาวอัญชลี   ไตรยะถา 
นางสาวนภาลัย   บุระพันธ์ 
  

ทุนพลเอกเปรม   
ติณณสูลานนท์ 
  

2 ทุน 
ทุนละ 

20,000 บาท 

40,000 บาท 

3 นางสาวนัยนา  สาริจันโท 
นางสาวขนิษฐา  ค าลี 
นายวุฒิพงษ์  วงค์แสงค า 
นายธีรศักดิ์  ประเสริฐลาภ 
นางสาวจรรยา  ทิพย์ทอง 
นางสาวศิริพร  แสนค าพล 
นางสาวสุพัตรา  ปากดี 
นางสาวสมพร  มหาวงศ์ 
นางสาวปิยะพร  แสนวิลัย 
นางสาวเจนจิรา  ศรีไชย 
นางสาวน้ าผึ้ง  ดาดง 
นางสาวจุฑาภรณ์  โคชปึง 
นางสาวศรีประไพ  สายสะอาด 
นายบูชิต  เมหิ 

ทุนจากคณะ
ผู้บริหารคณะศิลปะ
ศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์    
(วันไหว้ครู) 

14 ทุน 
ทุนละ 

2,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 นางสาวไพรินทร์  ยอดสุบรรณ์ ทุนใน 
พระราชินูปถัมภ์ 

1 ทุน 10,000 บาท 

5 นางสาวทวินันท์  ศรีนอ 
นางสาววิมลรัตน์  ข้ามประเทศ 

ทุนเฉลิมราชกุมารี 2 ทุน 
 

50,000 บาท 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ผลตินกัศึกษาและบัณฑิตให้เปน็บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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งานหอพักนักศกึษา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้มีบริการหอพักนักศึกษา  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1  จ านวน  16  
ห้องสามารถรับนักศึกษาเข้าพักได้  60  คน  โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลหอพักนักศึกษาจ านวน  2  คน  และมีอาจารย์  
เจ้าหน้าที่  ดูแลหอพักนักศึกษาในเวลากลางคืนทุกวัน 
 

โครงการตรวจหอพักนักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงกับคณะฯ  
ได้ข้อสรุปว่ามีจ านวนหอพักนักศึกษาเอกชนจ านวน  25  หอพัก  เป็นหอพักชาย  9  หอพัก  หอพักหญิง  16  
หอพัก 
 
การบริการข้อมูลข่าวสาร, การให้ค าปรึกษา 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผ่อนผันทหาร 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการหางานพิเศษ/หารายได้พิเศษ 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด่าเนินงาน 

1 โครงการแนะแนวการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

21-28 ธ.ค. 2552 
และ 21-26 ม.ค. 2553 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

16-19 พ.ย. 2552 
 

3 โครงการพัฒนาสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 

4 โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย 
นครพนมเกมส์ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

10-13 ธ.ค. 2552 
 

5 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

26 ธ.ค. 2552 
 

6 โครงการวิพากษ์หลักสูตร 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

6 พ.ย. 2552 
25 ก.พ. 2553 

  
7 โครงการนิเทศนักศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 

ม.ค. – ก.พ. 2553 
19 เม.ย. 53- 18 มิ.ย. 

2553 
ก.ค. 2553  
1 มิ.ย. 2553 

2-3 ส.ค. 2553  

8 โครงการศึกษาดูงาน 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 
 

20-21 ก.พ. 2553 
11-12 มิ.ย. 2553 
4-7 ส.ค. 2553 

 
9 โครงการส่งเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ 

 
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
3 ก.พ. 2553 

 

โครงการด้านยุทธศาสตร์  ที่  1   
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ล่าดับ ชื อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด่าเนินงาน 

10 โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ก.พ. 2553 
 

11 โครงการอบรมเรื่อง การเรียนการสอน
เศษส่วนและทศนิยมแบบเวียดนาม 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

28-30 เม.ย. 2553 
 

12 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา  ปี 2553 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4 มิ.ย. 2553 
 

13 โครงการไหว้ครู 
  

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

24 มิ.ย. 2553 
  

14 โครงการรับน้องใหม่ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

21-24 มิ.ย. 2553 
15 ส.ค. 2553 

 

15 โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ต.ค. 2552- ก.ย. 2553 

16 โครงการเพิ่มศักยภาพการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

15 ก.ย. 2553 
 

17 โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ก.ย.  2553 
 

18 โครงการสานสัมพันธ์จากพ่ีสู่น้อง 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ส.ค. 2553 
 

19 โครงการทดสอบศักยภาพทางด้านเชาน์อารม
และสติปัญญาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลก
ยุคใหม่ 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

5 ส.ค.  2553 
 
 

20 โครงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2: การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและแหล่ง
เรียนรู้ยุคใหม่ (เนื่องในวันสถาปนา) 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

 1-2 ก.ย. 2553 
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ล่าดับ ชื อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด่าเนินงาน 

21 โครงการประกวดเต้นแอร์โรบิค 
(Areobic  Challigning  Exercise Contest) 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ก.ย.  2553 
 

22 โครงการประกวด Recycle  Fashion Show 
2010 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ก.ย. 2553 
 

23 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

5 ส.ค. 2553 
 

24 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

23 ก.ค. 2553 
 

25 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
และปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นแก่นักศึกษา 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

8 ก.ค.  2553 
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โครงการแนะแนวการศึกษา 
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โครงการกิจกรรม 

พาน้องใหม่ไหว้หระธาตุ 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย  ปีงบประมาณ  2553 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

ชื อวารสารที ตีพิมพ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ชื องานวิจัย ชื อผู้วิจัย 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักศึกษาชายรักร่วมเพศ  
 
 
 

1.  ประวิชญา   ณัฎฐากรกุล 
2.  รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
3.  รศ.ดร. ศิริบูรณ์  สายโกสมุ 
4.  รศ.ดร. บุญชม   ศรีสะอาด 

การน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 “การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 
: การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่” 
  
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 – 
2 กันยายน  2553 
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  

2.  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานวิจัย
ในชั้นเรียนและการน าผลการวิจัยในชั้น
เรียนไปใช้ของครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสกลนคร 

1.  รัตนา   จันทรโคตร ์
2.  รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
3.  ดร. สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

3. ตัวแปรคัดสรรด้านสมรรถนะผู้น าที่
สัมพันธ์กับการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การบริหารฐานโรงเรียนของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม เขต 1 

1.  อรอนงค์  แสนค า 
2.  รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
3.  ดร. สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 
  

4. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารและประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 

1. มยุรีย์   สมศรี 
2.  รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
3.  ดร. สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 
  

5. สมรรถนะการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีสัมพันธ์ต่อการด าเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม 

1. วุฒิภัทร   พงษ์เพชร 
2. ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ์ 
3. ดร.มนตรี  อนันตรักษ์ 

6. การปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเซกา 
จังหวัดหนองคาย 

1. ประภาพร  กุลตา 
2.  รศ.ดร.ประสาท  อิศรปรีดา 
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การเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ปีงบประมาณ  2553 

ชื อวารสารที ตีพิมพ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ชื องานวิจัย ชื อผู้วิจัย 

7. การมีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึกษาของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

1. อธิวัฒน์     สมกอง 
2. ดร.สุมาลี    ศรีพุทธรินทร์ 

การน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 “การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 
: การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่” 
  
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 – 
2 กันยายน  2553 
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  

8. การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายศรีโคตรบูรณ์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนม เขต 1 

1. ญาธิดา   น้อยเภา 
2. ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

9. การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตฐาน 
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง
โสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 

1. จินตนา  กล้าหาญ 
2. ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ์ 

10. การประเมินหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามการวิจัยผสานวิธี 

1. จารุวรรณ  เขียวน้ าชุม 
2. รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด 
3. ดร.มนตรี   อนันตรักษ์ 

11. การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกสมาธิ
แบบอานาปานสติและนักศึกษาท่ีเรียน
ตามปกติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 

1. อ.วรวุฒิ   อินทนนท์ 

12. ผลของการใช้โปรแกรม MAPLE 
ประกอบการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องพ้ืนที่ใต้เส้น
โค้งและพ้ืนที่ระหว่างเส้นโค้ง 

1.  อ.จอน    เมฆสว่าง 
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การเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ปีงบประมาณ  2553 

ชื อวารสารที ตีพิมพ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ชื องานวิจัย ชื อผู้วิจัย 

การน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 “การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 
: การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่” 
  
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 – 
2 กันยายน  2553 
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  

13.  การด าเนินงานเสริมสร้างวินัย
นักเรียน โรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียน
บ้านต้องโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย 

1. ชุมพล    กล้าหาญ 
2. ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ์ 

14.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอเซกา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคาย 
เขต 3 

1.  มงคลชัย   สาศรีรัตน ์
2.  ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 

15.  การจัดระบบสารสนเทศงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

1. วิรยา    แสนค า 
2. ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

16.  การประเมินโครงการโรงเรียนวิถี
พุทรของโรงเรียนในต าบลโสกก่าม อ าเภอ
เซกา จังหวัดหนองคาย 

1.  มณีจันทร์   โพสาวัง 
2.  ดร.สุเทพ   ทองประดิษฐ์ 

17.  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย 

1. สรัญญา   อุดมแสน 
2. ดร.สุเทพ   ทองประดิษฐ์ 

18.  การด าเนินงานวิชาการตามข้ันตอน
การวัดและประเมินผลตามสภาพ อ าเภอ
เซกา จังหวัดหนองคาย 

1. ประภัสสร   อูปจันทร์ 
2. ดร.สุเทพ    ทองประดิษฐ์ 
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การเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ปีงบประมาณ  2553 

ชื อวารสารที ตีพิมพ์ 
วัน/เดือน/ปี 

ชื องานวิจัย ชื อผู้วิจัย 

การน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 “การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2 
: การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่” 
  
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553 – 
2 กันยายน  2553 
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  

19. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกลุ่มโรงเรียน 
สังกัดกลุ่มโรงเรียนบ้านต้องโสกก่าม 
อ าเภอเซกา จังหวัดนครพนม 

1. จรูญ  อูปจันทร์ 
2. ดร.สุเทพ   ทองประดิษฐ์ 

20. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอเซกา  จังหวัดหนองคาย 

1. สุวิมล    เพริดภูเขียว 
2. ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 

21.  สภาพปัญหาการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขงโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 

1. ทวนทอง  ชินเฮือง 
2. ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

22. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษา ในอ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม 

1. ช่อเอ้ือง  เชื้อกุลา 
2.  ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ 

23. ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการน าบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

1. เกตุวดี    ยะสะกะ 
2. ดร.สุมาลี   ศรีพุทธรินทร์ 
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การสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก    ปงีบประมาณ 2553 

ล่าดับ
ที  

ชื อเรื องวิจัย คณะผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสังเคราะห์กฎ ระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนปากน้ า
สงคราม จังหวัดนครพนม
และชุมชนปากน้ าซัน แขวงบ
ริค าไซ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ดร.กาญจน์  
หงส์มณีรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 

140,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

นักการเมืองถิ่น 
 

อ.มาโนช  
สุวรรณสาร 

สถาบันพระปกเกล้า 
 

100,000 
 

  รวมทั งสิ น 240,000 บาท 

การสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ปีงบประมาณ 2553 

ล่าดับ
ที  ชื อเรื องวิจัย คณะผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ 

1. 
 

การศึกษาวิถีชีวิตชาวไทใน
เวียดนาม 

ดร.สุมาลี  ศรี
พุทธรินทร์ 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

60,000 บาท 
 

2. 
 
 
 
 
 

ผลการใช้โปรแกรม Maple 
ประกอบการสอน เรื่องพ้ืนที่
ใต้เส้นโค้ง และพ้ืนที่ระหว่าง
เส้นโค้งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาศาสตร์  

อ.จอน เมฆ
สว่าง 

  
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

25,000 บาท 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดค านวณต่อการค านวณ
ค่าสถิติเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ดร.วนิดา หงส์
มณีรัตน์ 

  
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 

25,000 บาท 
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การสนับสนุนทุนวิจัยจากภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    ปีงบประมาณ 2553 

ล่าดับ
ที  ชื อเรื องวิจัย คณะผู้วิจัย แหล่งทุนวิจัย งบประมาณ 

4. 
 
 
 
 

การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้
รูปแบบการจัดกิจกรรมกา
เรียนรู้โครงการวิเคราะห์
ชุมชนแบบเร่งด่วน 

ดร. กาญจน์ 
หงส์มณีรัตน์ 

 
 
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

25,000 บาท 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

การศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษาสาขา 
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปี
ที่ 1 วิชาระบบบริหาร
ราชการไทย 

อ. มาโนช 
สุวรรณสาร 

 
 
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 

25,000 บาท 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถภาพในการ
วางแผนและการบริหาร
โครงการโดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติการในพ้ืนที่
ร่วมกับชุมชนเพ่ือการพัฒนา 

อ. อภิกขนิษฐา 
นาเลาห์ 

 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 

25,000 บาท 
 
 
 
 
 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

การเปรียบเทียบการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักศึกษา
ที่ได้รับการฝึกสมาธิแบบอา
นาปนสติและนักศึกษาที่
เรียนตามปกติของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพน 

อ.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

 
 
 
 
 
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

25,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

8. 
 
 
 

ผลการใช้วิธีการสอนแบบ
แผนผังความคิดต่อการสรุป
องค์ความรู้ทฤษฎีทาง
การศึกษาปฐมวัย 

อ.ลีลาวดี  
ชนะมาร 

 
 

คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 
 

25,000 บาท 
 
 
 

  รวมทั งสิ น 240,000 บาท 
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หัวข้ออันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือน้องโรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดน 

 28 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2 โครงการพัฒนาและจัดท าสื่อการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ส าหรับครูในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านหาดทรายเพ 

23 - 24 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

3 โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาวให้กับน้องปีที่ 3 30 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

หัวข้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระเบื้องยุคลบาทฯ  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

12 - 13 มิ.ย. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาโดนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

24 - 25 เม.ย. 
53  

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

3 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

6 มี.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

4 โครงการแนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 

29 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

5 โครงการอบรมหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
หลวง 

27 พ.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการ
แก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชนในพ้ืนที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ าก่ า อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

15 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาชีพแก่สังคม 
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หัวข้อการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ล่าดับ ชื อโครงการ 
ระยะเวลา
ด่าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน 

23 ธ.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้น
เรียน โดยใช้เครือข่ายการศึกษาจังหวัดนครพนม 
(เครือข่ายค าเตยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครพนม เขต 1) 

13 ก.ค. 52 - 
31 มี.ค. 53 

คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

3 โครงการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียนและการด าเนินงานในชุมชน 

7 - 8 ก.พ. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

4 โครงการ IT kid Camp 
 

26 - 27 พ.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

5 โครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สัญจร 
 

4 ธ.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

6 โครงการวันวิทยาศาสตร์ 
 

1 ก.ย. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

7 โครงการการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อักษรอีสาน เพื่อการอนุรักษ์ 

20 - 22 เม.ย. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับเยาวชนและผู้
ว่างงาน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

20 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

9 โครงการการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

28 ม.ค. 53 คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

10 โครงการอบรมการฝึกสนทนาภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น ส าหรับบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในจังหวัดนครพนม  

6-7 ก.พ. 2553  คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 
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หัวข้อการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

ล่าดับ ชื อโครงการ 
ระยะเวลา
ด่าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

11 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองด้วยการเตรียม
ความพร้อมแบบบูรณาการ  

3-4 ก.ค. 2553  คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

12 โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพ่ือ
เตรียมพร้อมแบบบูรณาการเด็กปฐมวัย  

15-16 มิ.ย. 
2553  

คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

13 โครงการสานสายใยรักจากพ่ีสู่น้องเพ่ือพัฒนา
การศึกษา  

4-7 ธ.ค. 2552  คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

14 ค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้  28 ม.ค. 2553  คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 
15 โครงการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาการรักษาโรค

ด้วยพืชสมุนไพร ของหมอฮากไม้ไทญ้อ อ าเภอ
ท่าอุเทนจังหวัดนครพนม 

29 ธ.ค. 2553  คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

16 โครงการทดสอบศักยภาพทางด้านเชาวน์อารมณ์
และสติปัญญาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกยุค
ใหม ่ 

5 ส.ค. คณะศิลปศาสตร์แลวิทยาศาสตร์ 

โครงการสง่เสริมการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ล่าดับ ชื อโครงการ 
ระยะเวลา
ด่าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการจัดการความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวเม่าของชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ า
ก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

14 พ.ย. 2553  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

2 โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะวิชาชีพทางธุรกิจ
ส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจ OTOP และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน  

5 มี.ค.  2553  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  

12-13 มิ.ย. 
2553  

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
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โครงการบริการวิชาการ   
วันวิทยาศาสตร ์
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โครงการบริการวิชาการ   
การอบรมการเรยีนการสอน เศษส่วนและทศนิยมแบบเวียดนาม 
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โครงการบริการวิชาการ   
Open House Computer 
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โครงการบริการวิชาการ   
การจัดการความรู้ภูมปิัญญาทอ้งถิ่น เครือข่ายหมอพื้นบ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ล่าดับ ชื อโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด่าเนินงาน 
1 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
31 ก.ค. – 2 ส.ค.  

2553 
2 โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรม 
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
21-25 พ.ค. 2553 

3 โครงการอบรมการร้องเล่นเต้นร าเชิง
ปฏิบัติการ 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

7-8 ส.ค. และ     
14-15 ส.ค. 2553 

4 โครงการสืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ส.ค.  2553 
 

5 โครงการน้อมล าลึกส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  (วันแม่แห่งชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

11-12 ส.ค. 2553 
 

6 โครงการสืบสานนาฎศิลป์ศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

29 ก.ย. 2553 
 

7 โครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1-2 ก.ค. 2553 
 

8 โครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ก.ย.  2553 
 

9 โครงการวันเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ก.ค.  2553 
 

10 โครงการสร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ข่ายงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

13-23 ก.ค. 2553 

11 โครงการอบรมสร้างเครือข่ายแกนน านึกศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ก.ค.  2553 
 

12 โครงการสัมมนาทิศทางงานด้านวัฒนธรรมเพื่อ
สร้างการเรียนรู้ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

26 ส.ค.  2553 
 

13 โครงการศึกษาธรรมภาคฤดูร้อน 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

18-20 ส.ค. 2553 
 

14 โครงการกราบปู่ผูกแขนพ่ีน้อง 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ก.ค.  2553 

15 โครงการสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา 2553 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ก.ค.  2553 
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โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
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โครงการวันเปิดโลกคุณธรรมลุ่มน้ าโขง 
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โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 
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โครงการกราบปู่ผูกแขนพี่น้อง 
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โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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โครงการสืบสานงานประเพณีถวายเทียนพรรษา 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 การบรหิารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล่าดับ ชื อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด่าเนินงาน 
1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาให้ความรู้การ

ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
2 ธ.ค. 2552 

 
2 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ประเมิน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
10-14  ต.ค. 2552 

 
3 โครงการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

 
คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
1 ต.ค. 2552-  
30 ก.ย. 2553 

4 โครงการ ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ต.ค. 2552-  
30 ก.ย. 2553 

5 โครงการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2552 
 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

24-25 มิ.ย. 53 
 

6 โครงการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อม
เครื่องเสียง 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

พ.ย. 2552 
 

7 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี ปีงบประมาณ 
2552 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

ม.ค. 2553 
 

8 โครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนรายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ 2553 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ต.ค. 2552-  
30 ก.ย. 2553 

9 โครงการอบรมสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร” 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

10-13 พ.ค. 2553 

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ต.ค. 2552-  
30 ก.ย. 2553 

11 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

1 ก.ย. 2553 
 

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
ยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  2554 

คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 

25 ส.ค. 2553 
 
 

13 โครงการจัดอบรมบริหารจัดการเครือข่ายภายใน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

27-28 ก.ย. 2553 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  มาตรฐานการอุดมศึกษาและมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

ตารางป.๒ สรุปคะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๙ ด้าน 

องค์ประกอบ 
จ่านวนตัวบ่งชี  

ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

น่าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์  
     และแผนการด่าเนินการ 

- 
 

1.00 
 

3.00 
 

3.00 
 

ดีมาก 
 

2.  การเรียนการสอน 1.00 2.60 2.25 2.25 ดี 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา - 2.00 - 2.00 พอใช้ 

4.  การวิจัย 3.00 3.00 1.00 2.50 ดี 

5.  การบริการวิชาการแก่สังคม 3.00 3.00 2.30 2.60 ดีมาก 

6.  การท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ 3.00 2.80 1.33 2.33 ดี 

8.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

รวม 2.00 2.76 2.23 2.48 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี 
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ตารางที่  ๓  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ด้าน

ปัจจัย น าเข้า 
ตัวบ่งชี้ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี้ด้าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต (4) - - 2.75 2.75 ดีมาก 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา(34)     

  

  
  

    ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา (16) 

3.00 
 

2.90 
 

2.00 
 

2.36 
 

ดีมาก 
 

   ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา (18) 

1.80 
 

2.56 
 

2.00 
 

2.22 
 

ดี 
 

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ฯ (2) 

- 
 

3.00 
 

- 
 

3.00 
 

ดีมาก 
 

รวม 2.00 2.76 2.23 2.48 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   

ตารางที่  ๔  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ด้าน
ปัจจัย น่าเข้า 

ตัวบ่งชี ด้าน
กระบวนการ 

ตัวบ่งชี ด้าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์ 
รวม 

ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.00 2.33 2.63 2.44 ดี 

2. ด้านกระบวนการภายใน - 2.86 2.23 2.70 ดีมาก 
3. ด้านการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ดีมาก 
4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.67 3.00 0.05 2.18 ดี 

รวม 2.00 2.76 2.23 2.48 ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2554 
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โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 
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งานวันสงกรานต์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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โครงการอบรมสมัมนา  
“การพัฒนาคุณภาพบุคลากร” 
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รายงานประจ าปี 2552   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    73 

โครงการศกึษาดูงานการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ที ปรึกษา 
 1. รศ. ดร.ประสาท  อิศรปรีดา   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 2. ดร.สุเทพ  ทองประดิษฐ์   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจกรรมพิเศษ 
 3. ดร.มนตรี   อนันตรักษ์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 4. ผศ. ดร. ทัศนา  ประสานตรี   รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 5. อาจารย์วรวุฒิ   อินทนนท์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 6. อาจารย์มาโนช   สุวรรณสาร   รองคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และชุมชนสัมพันธ์ 
  
คณะกรรมการด่าเนินงาน 

1. ผศ. ดร. ทัศนา  ประสานตรี    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์กัลยาณี  ม่วงไทย     รองประธานกรรมการ 
3. ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์   กรรมการ 
4. อาจารย์สรร  ธงยศ    กรรมการ 
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6. อาจารย์วัชรี  แซงบุญเรือง   กรรมการ 
7. อาจารย์สุวิสาข์  เหล่าเกิด   กรรมการ 
8. นางณัฐญาดา  หตะเสน   กรรมการ 
9. นางอาติมา  ศรีปากดี    กรรมการ 
10. นางสาวนันทภัค  ต้นโพธิ์   กรรมการ 
11. นางสุปภาดา  เซียวสกุล   กรรมการ 
12. นายศักดิ์ดา  แสงเชื้อพ่อ   กรรมการ 
13. นางสาวกาญจนา  ราชปัญญา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
ออกแบบ 
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จัดท่ารูปเล่ม 
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