
 



 

รายงานประจ าปี 2556 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 



 

สารบัญ 

ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ / ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ ท่ี 1 ด้านการผลิตนักศึกษาและบณัฑิต 
ให้เป็นบัณฑติที่พึงประสงค์                                          23 
 

พันธิกิจ ท่ี 2 ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้                 47 

พันธกิจ ท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม                    57 

พันธกิจ ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม                   65 

พันธกิจ ท่ี 5 ด้านการบริหารองคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ        71 

ข้อมูลท่ัวไปของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ข้อมูลบุคลากร / นักศึกษา และผูส้ าเรจ็การศึกษา                7 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเรยีนการสอนและหลักสตูร                    15 

การเงินและงบประมาณ                                              21 

อาคาร สถานท่ี และสาธารณูปโภค                                 22 

รู้จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ                                           1 

ภารกิจ วัตถุประสงค์                                                 2 

ตราสัญลักษณ์ สี ดอกไม้ มหาวิทยาลัยนครพนม                 3 

และคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

ภูมิหลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์                       5 



 

ปรัชญา   

 พัฒนาองค์ความรู้  คู่คุณธรรม  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  สัมพันธ์อนุภูมิภาค  ลุ่มแม่น  าโขง 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เป็นองค์กรชั นน าทางวิชาการและวิชาชีพระดับชาติ  เป็นแหล่ง
เรียนรู้สร้างองค์ความรู้  บริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2) การวิจัยในชั นเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 3) ให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
 4) ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  

วิสัยทัศน์   

พันธกิจ  
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 1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ และทักษะในวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 2) เพื่อการวิจัยในชั นเรียนและการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
 3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และบริการวิชาการแก่อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
 4) เพื่อส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5) เพื่อการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล  

วัตถุประสงค์ 
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สีเหลอืงทอง 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ดอกกันเกรา 

วงรีรูปหยดน  า  สื่อความหมายถึง หยดน  าหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น  าแห่ง
การศึกษา เปรยีบดุจการรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน  าตาลเป็น
สีประจ าจังหวัด และสเีหลืองทองเป็นสีประจ าจังหวัดนครพนม  
 

องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว  สื่อความหมายถึง  การเคารพสักการะ  องค์พระธาตุ
พนม  อันเป็นสัญลักษณ์ประจ าจังหวัดนครพนม  และเป็นตัวแทนของคุณธรรมทีห่ลอม
รวมใจของบุคคลทุกหมูเ่หล่าเข้าไวด้้วยกัน 
 

สายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจ าพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
คุณธรรม  และจ านวนเจด็ดอกนั นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั งเจด็แหง่ที่หลอมรวมเปน็
มหาวิทยาลยันครพนม 
 

รวงข้าวสีเหลืองทอง  สื่อความหมายถึง  ความเจรญิเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้
เกิดความสามัคคี  เพื่อเปา้หมายแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานในนาม  มหาวิทยาลยั
นครพนม  
 

ฐานสิงห์  สื่อความหมายถึง  ความเจรญิเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความ
สามัคคี  เพื่อเป้าหมายแห่งความส าเร็จในการปฏิบัติงานในนาม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ซุ้มประตูสี่ทิศ  สื่อความหมายถึง  ประตูแห่งการศึกษาทั งสี่ทิศท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลเข้า
มาแสวงหาองค์ความรู ้
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ขนาดมาตรฐานของตราสัญลักษณ์  ความกว้าง  3.25  ซม.  ความสูง  4.50  

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 

สีประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 
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สีแสด 

ดอกไม้ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ดอกทองกวาว 

สีประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของสถาบันราชภัฏ
นครพนม เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั นสูง 
ท าการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 สถาบันราชภัฏนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม    
ทั งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี มีผลกระทบต่อทุกส่วนของ
สังคมรวมทั งของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาล
ต้องบริหารประเทศภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบ
ราชการและการปฏิรูปการศึกษา สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบัน ทั งทางด้านคุณภาพและ
ศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาองค์การในภาพรวมให้เป็นระบบมากขึ น เพ่ือจะได้
ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
 การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ลงวันที่   
๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ นเป็นมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครพนม ตั งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ หลังจากนั นในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘    ได้มีการ
หลอมรวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการ
อาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จัดตั งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ ก ลงวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๔๘ และคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในจ านวน ๗ คณะ ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ภูมิหลังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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จ านวนบุคลากรทั งสิ น 118 คน โดยจ าแนกตามสายงานไดด้ังนี  

สายงาน 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

บุคลากรสายวิชาการ  - -  46 25 71 

บุคลากรสายสนับสนุน 20 16 11 -  47 

โดยจ าแนกตามหน่วยงานไดด้ังนี  

หน่วยงาน 

วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 20 16 57 25 118 

สายงาน 
จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

บุคลากรสายวิชาการ -  16 

บุคลากรสายสนับสนุน 6 - 

บุคลากรที่ศึกษาต่อทั งในและต่างประเทศ 

ข้อมูลบุคลากร 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

สาขาวิชาที่ศึกษาต่อ 
จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

นางกัญจนพร   ยืนนาน 
นางสาวปัทมา   มงคลเคหา 
นางสาวขนิษฐา   หอมอ่อน 
นางสาวอรอนงค์   ค าคนซื่อ 

4 - 

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการศึกษา 

นางสาวนันทภัค  ต้นโพธิ์ 
นางสุปภาดา  เซียวสกุล 

2 - 

รวม 6 - 
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บุคลากรสายวิชาการ 

จ านวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
- 

 
นางมุทุดา     แก่นสุวรรณ 
นางกชกร     เดชะค าภู 
นายส าราญ   วิเศษ 
นางสาวนาตยาภร   บุญเรือง 
นายเกรียงไกร    ผาสุตะ 
นายอธิราชย์     นันขันตี 
นางสาวพิจิตรา     ทีสุกะ 
นางสาวสุวิสาข์   เหล่าเกิด 
นางสาววัชรี       แซงบุญเรือง 
นายมานะชัย     แก้วสีดวง 
 นางกัลยาณี      ม่วงไทย 
นางสาวสุธิดา   เลขะวัฒนะ 
นายวิสิฎฐ์   คิดค าส่วน 
นายสุริยนต์    หลาบหนองแสง 
นางสาวจารุวรรณ    เขียวน  าชุม 
นางสาวปุนณฑรีย์   เจียวิริยบุญญา 

รวม                      - 16 
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การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ล าดับ เรื่อง 
จ านวน 
บุคลากร 

สถานที่ 

1 เข้าร่วมโครงการจัดอบรมทางวิชาการประจ าปี พ.ศ.2555 
อบรมการใช้โปรแกรม Mplus ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การวิจัย 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

2 เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาการตรวจภูมิคุ้มกัน
แบบจ าเพาะสูงอย่างง่ายในระยะก่อนและหลังให้วัคซีน
ต้านต่อการติดเชื อแอโรโมแนส และสเตร็ปโตค๊อคคัสใน
ปลานิลเลี ยง ระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2555 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 เข้าร่วมอบรบเรื่อง การจัดท าสารนิทัศน์สะท้อนผลการ
เรียนของเด็กปฐมวัย เรื่องกลวิธีการสอนสื่อผสม : เล่า
นิทาน อ่านหนังสือ สื่อ tablet เรื่องแนวปฏิบัติที่
เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ระหว่างวันที่ 9-
13 ตุลาคม 2555 

1 กรุงเทพมหานคร 

4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนบริหารจัดการน  าใน
ลุ่มน  าก่ า  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 

1 จังหวัด นครพนม - สกลนคร 

5 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บทบาทความเป็นครู
ไทยในประชาคมอาเซียน  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 

1 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
จังหวัดนครพนม 

6 เข้าร่วมอบรมวิชาการทักษะและความเชี่ยวชาญทาง
การเมือง ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2555 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 

7 เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2555 

1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี  
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

8 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
ไทย ครั งที่ 6 ในวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2555 

1 มหาวิทยาลัยหอการค้า 

9 เข้าร่วมประชุมวิชาการประมง ครั งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ เพ่ือ
ความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน  า ในวันที่ 
4 ธันวาคม 2555 

1 จังหวัดเชียงใหม่ 

10 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 13-21  
มกราคม 2555 

1 กรุงเทพมหานคร 

11 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายวิชาการวิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่ 7 ธันวาคม 2555 

1 กรุงเทพมหานคร 

12 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านด้าน
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวัชพืชเขตร้อน  ในวันที่ 22-26 
มกราคม 2556 

1 จังหวัดเชียงใหม่ 
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ล าดับ เรื่อง 
จ านวน 
บุคลากร 

สถานที ่

13 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Automated QA 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14 เข้าร่วมประชุมวิชาการภายใต้ค าขวัญ  “ตามรอยพระยุคล
บาท เกษตรศาสตร์ก าแพงแสน” 

1 กรุงเทพมหานคร 

15 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั งที่ 17  
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2555 

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16 เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายและเชื่อมโยงการท างานเครือข่าย B และ
เครือข่าย C  ในระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2556 

1 จังหวัดขอนแก่น 

17 เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา 

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร   
จังหวัดพิษณุโลก 

18 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การด าเนินกิจกรรม
ระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ครั งที่ 
26  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ฯ 
จังหวัดสกลนคร 

19 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อาเซียนศึกษา”  ในวันที่ 
24-25 มกราคม 2556 

1 กรุงเทพมหานคร 

20 เข้าร่วมประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ครั งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2556 

2 จังหวัดพิษนุโลก 

21 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดทฤษฎีกับการ
ออกแบบการวิจัย เพื่ออบรมแนวทางการวิจัยทางด้าน
สังคมศาสตร์ 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

22 เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรม
งานวิจัยส่วนภูมิภาค”  วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2556 

1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 เข้าร่วมประชุมวิชาการในมหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  วันที่ 21 มกราคม 2556 

2 จังหวัดขอนแก่น 

24 เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การปรับโครงสร้างองค์กรของ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ในวันที่ 8 มีนาคม 2556 

1 จังหวัดปทุมธานี 

การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม (ต่อ) 
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การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม (ต่อ) 

ล าดับ เรื่อง 
จ านวน 
บุคลากร 

สถานที่ 

25 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 

4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

26 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนความเป็นพลเมืองสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 15 
มีนาคม 2556 

1 ณ โรงแรมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร 

27 เข้าร่วมโครงการสัมมนา “ความรู้ท้องถิ่นชายแดนเพ่ือหา
แนวทางยกระดับความรู้พื นที่ชายแดนอีสานใต้สู่อาเซียน” 
ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 

2 จังหวัดศรีสะเกษ 

28 เข้าร่วมโครงการสัมมนาสรุปการปฏิบัติงานสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน  ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม  2556 

1 จังหวัดมุกดาหาร 

29 เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ “เปิดโลกออทัส
ติก ครั งท่ี 7”   ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน  2556 

1 จังหวัดขอนแก่น 

30 เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง “คลังข้อมูลงานวิจัยไทย” ใน
วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 

2 จังหวัดขอนแก่น 

31 เข้าร่วมประชุมการน าเสนองานวิจัยโครงการใหม่ ในวันที่ 
2-3 พฤษภาคม 2556 

2 กรุงเทพมหานคร 

32 เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั งที่ 12   ในวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2556 

1 กรุงเทพมหานคร 

33 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจ าปี 
2556 ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง 
“การศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทย”  ระหว่างวันที่ 23 – 
25 มิถุนายน 2556 

1 กรุงเทพมหานคร 

34 เข้าร่วมประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั งที่ 3 ใน
วันที่ 2 สิงหาคม 2556 

1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานประชาสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยนครพนม  วันที่ 1-3 สิงหาคม 2556 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

36 เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

2 จังหวัดขอนแก่น 

37 ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ ประเทศพม่า 7 ประเทศพม่า 
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ล าดับ เรื่อง 
จ านวน 
บุคลากร 

สถานที่ 

38 โครงการทัศนศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ใน
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

39 เข้าร่วมฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 
– 18 ตุลาคม 2556 

2 รัฐปีนัง  ประเทศมาเลเซีย 

40 เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ วันที่ 23-27 
สิงหาคม 2556 

5 กรุงเทพมหานคร 

41 เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 25-29 สิงหาคม 
2556 

1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
กรุงเทพมหานคร 

42 เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางด้าน นวัตกรรม Micropro-
cesser ในยุคเทคโนโลยีการสื่อสารย่อโลก ในระหว่าง
วันที่ 23 กันยายน –     1 ตุลาคม 2556 

1 จังหวัดนนทบุรี 

43 เข้าร่วมประชุมการแสดงกลุ่มสถาบันภาคอีสานงาน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั งที่ 14 ในวันที่ 26 
กันยายน 2556 

2 จังหวัดขอนแก่น 

44 เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่องงานการเงิน วันที่ 2 – 
5 ตุลาคม 2556 

1 กรุงเทพมหานคร 

45 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 

115 จังหวัดนครราชสีมา 

การพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม (ต่อ) 
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การรับนักศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ (จ านวนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556) 
              ปีการศึกษา 2556  มีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน  863  คน  

         โดยแบ่งเป็น 
                    -  ระดับปริญญาตรี 4 ปี    จ านวน     181    คน 
   -  ระดับปริญญาตรี 5 ปี    จ านวน     501    คน 
   -  ระดับปริญญาตรี 2 ปีหลังอนุปริญญา  จ านวน     2       คน 
    -  ระดับปริญญาโท     จ านวน     179    คน 

ข้อมูลนักศีกษา 

นักศึกษาภาคปกติ    
นักศึกษาภาคพิเศษ   
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ตารางแสดงจ านวนนักศึกษา ท่ีรับเขา้ศึกษาในปกีารศึกษา 2556 

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   16 2       

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 108           

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 94          

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 100      

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 98      
สาขาวิชาสังคมศึกษา 101      

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  138        

4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  

- สาขาวิชานิติศาสตร์    27         

5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     140  

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ 

 

    39  

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต  (รป.ม.)        

รวม ( 863  คน) 501 181 2  - 179 -  
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วิธีการรับเข้านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 
      -  โดยการสอบคัดเลือก     
             -  โดยโควต้า   
 

จ านวนนักศึกษาในระบบ ณ ปีการศึกษา 2556 

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        
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   60 103       

สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

      

       

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 611           

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 463          
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 508         
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 519      
สาขาวิชาสังคมศึกษา 455      

3.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   540         

4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
สาขาวิชานิติศาตร์   27      

       

       
5.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.) 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     547  
หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้     178  

6.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต  (รป.ม.)  

    155   

รวม ( 4,166 คน)  2,556 627 103 -  880 - 
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ผู้ส าเร็จการศกึษา ปกีารศกึษา 2556 

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   85         
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ   10         
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   21     
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน  8     

2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย           
สาขาวิชาภาษอังกฤษ       
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       
สาขาวิชาสังคมศึกษา       
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์       
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์            

4.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   5        
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   12        
สาขาวิชาการตลาด        

5.  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา        76   
สาขาวิชาหลักสูตรและ นวัตกรรม 
การเรียนรู้ 

    47  

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหา
บัณฑิต (รป.ม.) 

      

- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน 

    30 
3 

 

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป       
รวม ( 297 คน)   141    156   
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ภารกิจหลัก 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การผลิตบัณฑิต 
                

27,601,348 
       

83.84 
          

22,577,510 
         

53.77 
           

50,178,858 
        

66.99 

การวิจัยและพัฒนา 
                                 

- 
              

- 
            

1,000,000 
            

2.38 
             

1,000,000 
           

1.34 

การบริการวิชาการ 
                     

224,000 
          

0.68 
                

500,000 
            

1.19 
                

724,000 
           

0.97 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

                     
124,171 

          
0.38 

                
400,000 

            
0.95 

                
524,171 

           
0.70 

การบริหารจัดการ
องค์กร 

                  
4,970,200 

       
15.10 

          
17,508,728 

         
41.70 

           
22,478,928 

        
30.01 

รวม 
                

32,919,719 
           

100 
          

41,986,238 
             

100 
           

74,905,956 
            

100 

งบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

งบรายจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บุคลากร 15,601,648                - 
            

2,298,283 
            

5.47 
           

17,899,930 
              

24 

งบด าเนินงาน 6,758,700  32.60 
          

22,860,821 
         

54.45 
           

29,619,521 
              

40 

งบลงทุน 10,211,200  65.18 
            

9,318,100 
         

22.19 
           

19,529,300 
              

26 

งบเงินอุดหนุน 348,171  2.22 
            

7,042,634 
         

16.77 
             

7,390,805 
              

10 

งบรายจ่ายอื่น - - 
                

466,400 
            

1.11 
                

466,400 
                

1 

รวม 32,919,719  100 
          

41,986,238 
             

100 
           

74,905,956 
            

100 

ข้อมูลการเงินและงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามประเภทงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย  



 

ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการ 
        1)  ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง   จ านวน 19 ห้อง 
   2)  ห้องเรียน ขนาด 70 ที่นั่ง   จ านวน  5   ห้อง 
    3)  ห้องเรียน ขนาด100 ที่นั่ง   จ านวน     4     ห้อง 
   4)  ห้องเรียน ขนาด 120 ที่นั่ง   จ านวน      5     ห้อง 
            5) ห้องเรียน ขนาด 180 ที่นั่ง   จ านวน      1     ห้อง 
   6)  ห้องเรียน ขนาด 190 ที่นั่ง   จ านวน      2     ห้อง 
   7)  ห้องเรียน ขนาด 500 ที่นั่ง   จ านวน      1     ห้อง 
    8)  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  จ านวน   4 ห้อง 
        9)  ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ จ านวน   1 ห้อง 
     10)  ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ (เคมี)   จ านวน   1  ห้อง 
   11)  ห้อง Lab วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)  จ านวน      1  ห้อง 
   12)  ห้อง Lab วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์)  จ านวน      1   ห้อง 

ข้อมูลอาคาร สถานที่ และสาธารณูปโภค 
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ผลิตบัณฑติให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมมีความสามารถทางวิชาการ 
และทกัษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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โครงการด้านพันธกิจท่ี  1 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1 โครงการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
สาขาวิชาภาษาไทย 

  
คณะศิลปศาสตร์ฯ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

2 โครงการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับ
ปริญญาตรี 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (นบ. 5  ปี) 
คณะศิลปศาสตร์ฯ มิ.ย. 2556 

3 
โครงการส่งเสริมความเป็นครู 
1) กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดให้นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 1 
- กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณความ
เป็นครู  วันที่ 15-17 มี.ค. 56 
- กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
วันที่ 11-13 มี.ค. 56 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการเขียนและการพูด
ภาษาไทยส าหรับครูเดือน ม.ค. –มี.ค. 57 
2) กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดให้นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 2 
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับครู  วันที่ 16 ม.ค. 56 
- กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการพ่ีช่วยน้อง 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  วันที่ 18 มี.ค. 
56 
 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจท่ี 1  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ  
     และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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 ล าดับ 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

 โครงการส่งเสริมความเป็นครู (ต่อ) 
3) กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดให้นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 3 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และจิตสาธารณะ   
วันที่ 25 ก.พ. 56 
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการท าวิจัยในชั้น
เรียน  วันที่ 2 ก.ย. 56 
- กิจกรรมอบรมกฎหมายส าหรับครู วันที่ 25 มี.ค. 56 
- กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเบื้องต้น 30 ม.ค. 
– 2 มี.ค. 56 
 4) กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดให้นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 4 
- กิจกรรมพบครูต้นแบบมืออาชีพ วันที่ 14 พ.ย. 55 
- กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  
วันที่ 30 ต.ค. 56 
- กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1  
ระหว่างเดือน มิ.ย. 56 
- กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1   
เดือน ต.ค. 56 
- กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
เดือน พ.ย.56 
- กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 
วันที่ 15 พ.ย. 56 
- กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2  
เดือน ธ.ค. 56 
5) กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดให้นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั นปีที่ 5-- กิจกรรมปฐมนิเทศ 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 24 เม.ย. 56 
- กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 วันที่ 28 ส.ค. 56 
- กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
วันที่ 28 ต.ค. 56 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
วันที่ 29 ต.ค. 56 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

 โครงการส่งเสริมความเป็นครู (ต่อ) 
5) กิจกรรมเสริมความเป็นครูที่จัดให้นักศึกษา 
(ต่อ)  
- กิจกรรมปฐมนิเทศ ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2  วันที่ 29 ต.ค. 56 
- กิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2  วันที่ ธ.ค. 57 
-กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2  วันที่ 27-28 ก.พ. 57 
6) กิจกรรมจัดท าสมุดบันทึกส าหรับนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการจัดตั งศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนา
วิชาชีพครู คณะศิลปศาสตร์ฯ 

 คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 
 

5 โครงการพัฒนานักศึกษา 
1) กิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์สาขา

คอมพิวเตอร์  
2)  โครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
3)  โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทาง

การศึกษาด้าน IT สู่ประชาคมอาเซียน 
4)  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอน

คอมพิวเตอร์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5)  โครงการ Com Care เนื่องในวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยนครพนม 
6)  โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการ

สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียน
เครือข่าย 

7) โครงการนิเทศนักศึกษา  11 ธค. 55-26 
กพ. 56 

8)  โครงการสิงห์อีสาน 2-3 กพ. 56 
9)  โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์  วันที่ 

16 ธ.ค. 55 
10) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สู่
ตลาดแรงงาน 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
 โครงการพัฒนานักศึกษา  (ต่อ) 

11)  โครงการอบรมจราจรและการป้องกัน
อาชญากรรมในชีวิต 23-24 กพ. 56 

12)  โครงการไหว้ครู รับน้อง ส่งพี่ 
13)  โครงการเยี่ยมหอพักนักศึกษาสาขาวิชา

ปฐมวัย มิย. – สค. 56 
14)  โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ 17-19 ธ.ค. 55 
15)  โครงการค่ายอาสาวิชาการพี่ช่วยน้อง 
16)  โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพของ

สาขาวิชาสังคมศึกษา 14 มี.ค. 56 
17)  กิจกรรมการติดตามและประเมินผลสหกิจ

ศึกษา 4 ก.ย. 56 
18)  กิจกรรมสานสัมพันธ์นักพัฒนาสังคม 18 

ส.ค. 56 
19)  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซี่ยน 17-18 ส.ค. 56 
20) โครงการรับน้องสาขาภาษาอังกฤษ 
21) โครงการค่ายอาสาวิชาการพี่ช่วยน้อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
22) โครงการรับน้องสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
23) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาสู่
ประชาคมอาเซียน 

24) โครงการไหว้พระกราบปู่ สู่ขวัญน้อง 
 25) โครงการปฐมนิเทศ และพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหม่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้การ
ใช้งานห้องสมุดและอบรมเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 26) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ าปี 
 27) โครงการจัดซื อเวชภัณฑ์ยาที่ใช้ในการปฐม

พยาบาลเบื องต้น 
28) โครงการตรวจหอพักนักศึกษา 
29) โครงการจัดท างานวิจัยของฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา 
 30) โครงการพัฒนานักศึกษา การอบรม/

ประชุม/สัมมนา 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
5 โครงการพัฒนานักศึกษา  (ต่อ) 

31) โครงการสานสัมพันธ์บริหารพบนักศึกษา 
32) โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
33)  โครงการประชุมผู้ปกครอง 
34) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ 

Freshy night คณะศิลปศาสตร์ฯ 
35) โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ 

Freshy night มหาวิทยาลัยนครพนม 
36) โครงการกีฬาภายในนักศึกษาคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
37) โครงการเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัย

นครพนมเกมส์ ครั งที่ 7 มหาวิทยาลัย
นครพนม 

38) โครงการอบรมการใช้ระบบบริการ
การศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่
นักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 55— ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 โครงการนิเทศนักศึกษา 
 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 

11 ธค. 55 – ก.พ. 56 
  

7 โครงการค่ายคุณธรรม 
กิจกรรม 

1)โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

2)โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

3)กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการพ่ีช่วยน้อง 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 
 
 
 
 
 

25-28 พย. 55 
  

4 ส.ค. 56 
 
 
 
 

8 โครงการเสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน  า
โขง 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 1-4 พ.ค. 56 

9 โครงการเพิ่มสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ 
กิจกรรม 

1)โครงการค่ายอาสาพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการ
สอน (กิจกรรมค่ายอาสาวิชาการพ่ี
ช่วยน้องเพ่ือเสริมสร้างความเป็นครู) 

2)โครงการสัมมนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนในประเทศลุ่ม
แม่น  าโขงภายใต้บริบทกลุ่มอาเซี่ยน 

3)โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
  
  
  

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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กิจกรรมฯ ภายใต้ โครงการเสริมความเป็นครู 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

10 
  
  
  
  
  

โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
กิจกรรม โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทาน
หุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 

18 ก.พ. 56 

11 โครงการนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 ก.พ. 56 

12 โครงการจัดตั งคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ฯ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

13 
โครงการประกวดการผลิตสื่อ วีดิทัศน์ภาษาสู่อาเซี่ยน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 11 ต.ค. 56 

14 โครงการจัดท าบทเรียนออนไลน์ (e-learning) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 – 2 มิ.ย. 56 

15 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารจตุรวิทยและอาคาร 50 
พรรษามหาวชิราลงกรณ  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ฯ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 

16 โครงการจัดตั งโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 
 

ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
 



 

กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 
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กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู 

กิจกรรมภายใต้ โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู  
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 โครงการเปิดโลกกิจกรรม 
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โครงการจัดท าบทเรียนออนไลน์ (e-learning)  
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โครงการไหว้ครู รับน้อง ส่งพี่ 

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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โครงการไหว้ครู รับน้อง ส่งพี่ 

โครงการเสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

    
36   



 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshy night คณะศิลปศาสตร์ฯ 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshy night คณะศิลปศาสตร์ฯ 
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โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshy night คณะศิลปศาสตร์ฯ 

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องใหม่ และ Freshy night คณะศิลปศาสตร์ฯ 
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การจัดบริการแก่นักศึกษา 

1. ทุนการศึกษา 

ล าดับที่ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

1 1. นางสาวสุจิรา      สุทธิสาร 
2. นางสาววิมลรัตน์  ข้ามประเทศ 

ทุนเฉลิมราชกุมารี 2 14,000 
14,000 

2 1. นายสันติสุข        หนูฤทธิ์ ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รุ่นที่ 5 (ศ.อบต.) 

1 54,000 

3  1. นางสาวเจษฎาพร  มงคลเกตุ 
2. นางสาวประภาพร  ค าปัน 
3. นายธีระศักดิ์  ประเสริฐลาภ 
4. นางสาวเพราพิลาศ  ขันติมนต์ 
5. นายยุทธศาสตร์      มาประสม 

ทุนศิลปวัฒนธรรมและ
ทุนกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยนครพนม  

5  14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 

4 1.นางสาวยุฑารัตน์     แร่ถ่าย  
2.นายพุฒิพงษ์            พระไชย 
3.นายวชิระ                แซ่พัว 
4.นายสุพรชัย            ทุมอินทร์ 
5.นายเนติวุธ             จันจฬุา 
6.นายปรีชา               พาละ 

ทุนกีฬา  
มหาวิทยาลัยนครพนม  

32  14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000  

พันธกิจ ที่ 1  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางวิชาการ  
         และทักษะในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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ล าดับที่ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

 7.นายรัฐศักดิ์            เวียงอินทร์ 
8.นายสุรสิทธิ์           เสววิัฒน์ 
9.นายอนุชา             บุญศิริ 
10.นายวนัส            วงษ์ธิ 
11.นายวิโรฒ          ค าดี 
12.นายเจฟฟ์          สอนไชยา 
13.นายธีระชัย       วงศ์พุทธา 
14.นายสกุลพร      ภูล้อมทาง 
15.นายนพดล       นนทวงศ์ 
16.นายสืบตระกูล  บุปผา 
17.นายไพศาล       ภาโสม 
18.นายอัศวิน        แอบไธสง 
19.นายวิษณุพล    ค ามุงคุณ 
20.นายอริสมันต์   คะสุดใจ 
21.นายชัยมงคล     บุญชัย 
22.นายศรราม        พรมเกษร 
23.นายพงศธร        เหมุธุลนิ 
24.นางสาวนันธิดา  อ้อยรักษา 
25.นายพัฒธนพงษ์  วงศรี 
26.นายศรัญญู         หาษาวงค์ 
27.นายอนุพล         แขวงเมือง 
28.นายสุริวงค์        กดไธสง 
29.นายปิยะณัฐ      ซอนพา 
30.นายวิทวัฒน์      แสนบุญ 
31.นายทนงศักดิ์     เดินดวง 
32.นางสาวจารุภณณ์  สุ่ยหนู 

  14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 

5. 1. นางสาวนิภาพรรณ  ดีจันทร์ 
2 .นางสาวชฎารัตน์  ผ่านกาบิน 
3. นางสาวอริษา  บุญเหลา 
4. นางสาวกนิฎฐา  ช่างเงิน 
5. นายกิตติ  ทิพย์มูล 
6.นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณมาโจ 
7.นางสาวอัมภาพร  นนเลาพล 
8.นางสาวน  าผึ ง  ดาดง 
9.นางสาวภายุพักตร์  คนใหญ่ 
10.นางสาวอนงค์  ขันตี 
11.นางสาวศันสนีย์  ถาลี 
12.นายชัยรัตน์  เหี ยทา 

ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัย
นครพนม  

12  14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
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ล าดับที่ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

6 1.นายสิทธิโชค  ค าวัน 
2.นายธเนศ  พลยางนอก 
3.นายจักรนรินทร์  วารินทร์ 
4.นายช านาญศิลป์  ดีวงษ์ 
5.นายนคร  วงศ์ล่าม 
6.นายกรีฑาพล  สร้อยสังหวาน 
7.นายสาธิต  กฤษณากาฬ 
8.นายพิศาล  ผายม 
9.นายเรืองเดช  สิมดา 
10.นายพีระเดช  ศรีระวงศ์ 
11.นางสาวปัทมาวรรณ  จันดา 
12.นางสาวพัชรา  อุ่นกลม 
13.นายเทพฤทธิ์  ชาดีกรณ์ 
14.นายสุรชาติ  สีหา 
15.นายสมพล  แสนสุโพธิ์ 
16.นายพุทธลักษณ์  โคตรพรม 
17.นายวุฒินัน  ปะนัดตะเถ 
18.นายวุฒิชัย  ทิวะสิงห์ 
19.นางสาวสุนิศา  กุลสุวรรณ์ 
20.นางสาวสุพรรษา  เนตรทิพย์ 
21.นางสาวมณีรัตน์  เปาวนา 
22.นางสาวอาริยา  วิเศษข า 
23.นางสาวจินตนา  หวังสุข 
24.นางสาววราภรณ์  มะปะเม 
25.นางสาวนรินพร  แจ้งไพร 
26.นายภาคภูมิ  กิมา 
27.นางสาวเพียงนภา  อัคราช 
28.นางสาวณัฐพร  แสงระยับ 
29.นางสาวปฏิมา  สายตา 
30.นางสาวจันจิรา  เพริศแก้ว 
31.นายวุฒิศักดิ์ ศิริพัฒน์  
32.นางสาววิรุณณี วิถี  
33.นายจตุพร บุญค าภา  
34.นางสาวรัตติยา เมืองโคตร  

ทุนกีฬา ศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ท าความดี มหาวิทยาลัย
นครพนม  

34  ทุน  7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 

14,000 
14,000 
14,000    
14,000  
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ล าดับที่ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

7 1.นางสาวสาวิตรี  ไชยสอน 
2.นายศรชัย  โพนดาแคบ 
3.นางสาวิสา  เหลาลม 
4.นางสาวอัมรินทร์  ยี่ทุม 
5.นางสาววนิดา  บัวมาตย์ 
6.นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีทา 
7.นางสาวมลฤดี  พังดวงแสง 
8.นายชัชวาล  นาวะดี 
9.นายธนิพันธ์  สิมล ี
10.นายวีรชัย  เวียงแวง 
11.นายธีระพงษ์  ประพันธ์ศรี 
12.นายอรรถพล  มาตย์สุริย์ 
13.นายผดุงศักดิ์  ไตรจักร 
14.นางสาววลัย  พลแก้ว 
15.นางสาวพัชรินทร์  วงษ์สาดี 
16.นายวุฒภัทร  นานาวัน 
17.นายศิวโมกข์  พุทธประวัติ 
18.นายอรรคชัย  วงษาเนาว์ 
19.นางสาววารุณี  จันทาสี 
20.นายวรวัฒน์  ไชยนาค 
21.นายคมกริช  เคนโสม 
22.นางสาวสุพัตรา  อรรคศรีวร 
23.นายปัญญาชัย  แนบชิด 
24.นางสาวขวัญชนก  วิโย  

ทุนกิจกรรม  
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

24 ทุน  14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000         
14,000  
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ล าดับที่ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

8 1.นายปรีชา  แก้วบางทราย 
2.นางสาวแววเทียน  รังษี 
3.นางสาวศิริรัตน์  พริ งเพราะ 
4.นางสาวธิดารัตน์  ม่วงสุราษฎร์ 
5.นางสาวปารวีร์  ขันตรี 
6.นายคมกฤต  ตงบุญชัย 
7.นายไมตรี  ภูชุม 
8.นางสาวนันทนา  จ าปา 
9.นายณัฐพงษ์  อุ่นชัย 
10.นางสาวรัตนา  กิ่งสาหัส 
11.นางสาวนาตยา  แก้วดี 
12.นายกันต์รพี  บางศิริ 
13.นายธีรภัทร  คณาสาร 
14.นางสาวสุพัตรา  ค าพันธ์ 
15.นางสาวชุติมา  ลือค าภา 
16.นายนิพนธ์  สุวรรณชัยรบ 
17.นายพิริยะพงธ์  คะปัญญา 
18.นางสาวบุษราคัม  ฝูงพิลา 
19.นางสาวจุฑาภรณ์  โคชขึง 
20.นางสาวมณีรัตน์  สิทธิโชค 
21.นายดนัย  บาดตาสาว 
22.นายยุทธเทวา  นันชนะ 
23.นางสาวศุภลักษณ์  เนตรวงศ์ 
24.นายวรวุธ  ทองใบ 
25.นางสาวจิรวรรณ  นิวงษา  

ทุนเรียนดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

25 ทุน 14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000 
14,000  

9 1.นางสาวสุจิรา  สุทธิสาร 
2.นางสาววิมลรัตน์  ข้ามประเทศ 
3.นางสาวสุกัญญา  กฏแก้ว 
4.นางสาววัชรินทร์  เภาปิดตา  

. ทุนเฉลิมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

4 ทุน 30,000 
30,000 
30,000 
48,000  

10 1.นางสาวชิดชนก  สมปิตะ 
2.นางสาวศิริพร  กินนอน 
3.นางสาวปานทิพย์  แก่นลา 
4.นางสาวกนกเนตร  ค าไพ 
5.นางสาวหงษ์ไทย  บุญเพ็ง  

ทุนนักศึกษา ม.น.ข.  
มหาวิทยาลัยนครพนม  

5 ทุน 8,000 
6,000 
7,000 
6,000 
6,000 

11 1.นางสาวธิดาพร   เอกสะพัง  ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม 
 ติณสูลานนท์  

1 ทุน  8,100  
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ล าดับที่ ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนทุน จ านวนเงิน 

12 1.นางสาวขวัญชนก วิโย 
2.นางสาวเพลาพิลาศ  ขันติมนต์ 
3.นางสาววราพร  มาตยกุล 
4.นายวรวัฒน์  ไชยนาค 
5.นางสาวสุพัตรา  ชนะวงค์ 
6.นางสาวนิภาพร  อ้อยรักษา  

ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส  6 ทุน 10,000 
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  

  
13 1.นางสาวสมัย  อ าภาทิพย์  

2.นางสาวมาลัย  โคตรจักร  
3.นางสาวอริษา  กุดสถิต  

ทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดอุดรธานี  

3 ทุน  14,000  
14,000  
14,000  

14 1. นายอภิชาต   สีปัด 
2. นางสาวศุภลักษณ์  เนตรวงค์ 
3.นางสาวมณีนุช  ภูยังดี 
4. นางสาวนาตยา  สืบสิงห ์
5. นางสาวไอลดา  พันธิยา 
6. นางสาวชุติมา  ลือค าภา 
7.นางสาวลัดดาวัลย์  วารุกะกุล 
8.นายยุทธเทวา  นันชนะ 
9.นางสาววิสา  เหลาลม 
10.นางสาวสะใบแก้ว  ฝ่ายระสาร 
11.นางสาวดวงหทัย  มูลประจบ 
12.นางสาวพิมล  บุดดา 
13.นางสาวอุบลศรี  กุชโร 
14.นางสาวกัลยา  น้อยเกิดมี 
15.นายยุทธพงษ์  จักรคม 
16.นางสาวอินทุอร  ติสจันทร์ 
17.นายอภิชิต  โคชขึง 
18.นางสาวทัศนีย์  เจริญรัตน์ 
19.นางสาวรุ้งกาญจน์  วันรักชาติ  

ทุนการศึกษาไหว้ครู  
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

19 ทุน  3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 

10,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000  
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2.  งานหอพักนักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้มีบริการหอพักนักศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั นปีที่  1  จ านวน  16  
ห้อง สามารถรองรับนักศึกษาเข้าพักได้  60  คน  โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลหอพักนักศึกษาจ านวน  2  คน  และมี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดูแลหอพักนักศึกษาในเวลากลางคืนทุกคืน   
2.1  โครงการตรวจหอพักนักศึกษา 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงกับ
คณะฯ ได้ข้อสรุปว่ามีจ านวนหอพักนักศึกษาเอกชนจ านวน   30    หอพัก เป็นหอพักชาย 9 หอพัก     หอพัก
หญิง  21  หอพัก 
 
3.  การบริการข้อมลูข่าวสาร, การให้การปรึกษา 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการผ่อนผันทหาร 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการหางานพิเศษ/หารายได้พิเศษ 
 -  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และบริการด้านสุขภาพ เช่น พานักศึกษาไปโรงพยาบาลเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยไม่สบาย 
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556 

พันธกิจที่ 2 การวิจยัในชั้นเรียนและการวิจัยเพื่อพฒันาองค์ความรู้ 

แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม 

 30,000  
บาท 

1. ประสิทธิภาพการ
บริหารการท างาน
ขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นกับการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

อ.จารุกัญญา 
อุดานนท์ 

การประชุมวิชาการ
งานเกษตรแฟร์ครั งที่ 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติจังหวัด
สกลนคร 
28 พฤศจิกายน 2556 
 ณ อาคาร 9 
(ห้องระพี สาคริก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

/   

  30,000  
บาท 

2. การศึกษา
ข้อบกพร่องในการแก้
โจทย์ปัญหาเรื่องลิมิต
ของฟังชั่น 

 ดร.พรศักดิ์ 
ยตะโคตร 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ครั งที่ 5 

/   

  30,000  
บาท 

3. ปริมาณสานฟี
นอลรวมและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากเมล็ด
มะฮอกกานีใบใหญ่ 

อ.เสาวนาภรณ์  
โชคสกุลพร 

 การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ 
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่" 2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   



 

แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม 

30,000  
บาท 

4. การคัดสรรสาร
ยับยั งโรควัณโรคจาก
ฐานข้อมูลสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพโดย
วิธีเคมีคอมพิวเตอร์ 
 

ดร.อรดี พันธ์
กว้าง 

Pure and Applied 
Chemistry Interna-
tional Conference 
2013 

  / 

 30,000  
บาท 

5. สวิทช์โมเลกุลจาก
แกรฟีน 

ดร.จริญาณี 
ประสงค์กิจ 

PHYSICAL REVIEW B 
87,155434(2013) 

  / 

 30,000  
บาท 

6.การพัฒนา
ความสามารถด้าน
การพูดในโอกาสต่าง 
ๆ วิชาทักษะ
ภาษาไทยโดยใช้การ
สอนแบบบทบาท
สมมติ ส าหรับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
นครพนม 

อ.สุภาวรรณ  
ฤาก าลัง 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   
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แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

 30,000  
บาท 

7.การเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้วิชาการ
บริหารวิชาการและ
การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 
มหาวิทยาลัย
นครพนมระหว่างการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม
สืบค้นความรู้และ
สรุปบทเรียนด้วย
แผนผังความคิด 
(GIMC)และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ 
ตาม มคอ.๓ 

ศ.ดร.ฉวี
ลักษณ์บุณยะ
กาญจน /ผศ.
ดร.สุมาลี  ศรี
พุทธรินทร์ 

การประชุมวิชาการ
เพ่ือแสดงผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ ครั งที่ 
1/2556 

  / 

  30,000  
บาท 

8.การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยเทคนิคการ
สอนแบบบรรยายกับ
กระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์ในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

อ.สุทธิลักษณ์ 
สวรรยาวิสุทธิ ์

 วารสารปีที่ 12 ฉบับที่ 
26 ประจ าเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 
2556วารสารความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรมคณะ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

/   



 

แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 

ระดับ 
ชาติ 

ระดับ
นานาชา

ติ 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม 

30,000  
บาท 

 9. ปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กับการตัดสินใจเลือก
ศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

อ.วัชรี 
แซงบุญเรือง 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
วารสารคณะ
ศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

/   

 

30,000  
บาท 

10.การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม
นักศึกษาวิชาชีพครู
เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์
สร้างเสริมการ
ตระหนักรู้ในตนเอง
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

อ.พิจิตรา 
ทีสุกะ 

 /   

  30,000  
บาท 

11. ผลการ
ด าเนินงานอบรมครู
ทั งระบบ ศูนย์
เครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
นครพนม 
ปีงบประมาณ 2554-
2555 
 

ดร.สุเทพ ทอง
ประดิษฐ์/อ.
จารุวรรณ 
เขียวน  าชุม 

การประชุมน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิต 
ศึกษา ครั งที่ 7 
ประจ าปีงบประมาณ 
25561-2 พฤศจิกายน 
2556มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุดรธานี 

/  
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แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

30,000  
บาท 

12.การจัดการ
เรียนการสอน
โดยใช้ e-
Learning 
รายวิชา
การเมืองการ
ปกครองของ
ไทย 

อ.มาโนช 
สุวรรณสาร 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

30,000  
บาท 

13. การพัฒนา
ความเห็นอก
เห็นใจผู้อ่ืนของ
นักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยใช้
กิจกรรมการ
เรียนรู้จากตัว
แบบสัญลักษณ์ 

อ.ปวรี 
กาญจนภี 

วารสารมหาวิทยาลัย
นครพนม 

/  
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แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

30,000  
บาท 

14.การสอน
ค าศัพท์ด้วย
คลิปวีดีโอ
มัลติมีเดีย ใน
ห้องเรียนของ
นักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษ 
ชั นปีที่ 1 คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นครพนม 

อ.อานันท์นิตย์  
มโนรมย์ 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

30,000  
บาท 

15. ผลการใช้
วิธีการสอนแบบ
กลุ่มเพ่ือนช่วน
เพ่ือนต่อการ
เขียนแผนการ
จัดประสบการณ์
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
นครพนม 

อ.ลีลาวดี 
ชนะมาร 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   
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แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
นครพนม  

30,000  
บาท 

16. การบริการ
วิชาการแก่
สังคมเรื่องการ
วิจัยในชั นเรียน
แก่ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
จังหวัดนครพนม 

ผศ.ดร.สุมาลี   
ศรีพุทธรินทร์ 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   

ภายนอก
คณะฯ 

228,000 
บาท 

17. การศึกษา
แบบโปรตีนใน
ซีรัมปลาโมง 

ดร.นันทวัน  
เอื อวงศ์กูล 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   
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แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
ภายนอก
คณะฯ 

100,000 
บาท 

18.ความพึง
พอใจและ
ผลกระทบจาก
การใช้สะพาน
มิตรภาพ 3 
(นครพนม —ค า
ม่วน) 

อ.วัชรี   
แซงบุญเรื่อง 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   

ภายนอก
คณะฯ 

160,800 
บาท 

19.การศึกษา
ศักยภาพและ
ความพร้อม
ผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดชายแดน 

อ.มุทุดา   
แก่นสุวรรณ 

การประชุมวิชาการ
และเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั งที่ 5 
"การศึกษากับการ
พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษใหม่"2 
กันยายน 2556 ณ 
อาคาร 50พรรษามหา
วชิราลงกรณ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   
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แหล่งทุน งบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่ตีพิมพ์และ

เผยแพร่ 

การเผยแพร่ 
 

ระดับ 
ชาติ 

 

ระดับ
นานาชาต ิ

 
ภายนอก
คณะฯ 

250,000 
บาท 

20.การสร้าง
รูปแบบการ
พัฒนา
พฤติกรรม
บุคลากรด้านโล
จิสติกส์ภาคการ
ขนส่งโดย
รถบรรทุก 

ดร.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

สังคมศาสตร์วิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 15 มกราคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

/   

ภายนอก
คณะฯ 

250,000 
บาท 

21.รูปแบบการ
ให้บริการที่พึง
ประสงค์ของ
ผู้ใช้บริการที่มี
ต่อการบริการ
ด้านโลจิสติกส์
ภาคการขนส่ง
โดยรถบรรทุก 

อ.ส าราญ  
วิเศษ 

สังคมศาสตร์วิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ 15 มกราคม 
2557 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

/   

ภายนอก
คณะฯ 

50,000 
บาท 

22.วีถีความเชื่อ
และพิธีกรรม
ทางศาสนาของ
กลุ่มชนเผ่าใน
อนุภูมิภาคลุ่ม
น  าโขง 
กรณีศึกษา : 
กลุ่มชนเผ่าพื นที่
จังหวัดนครพนม 

อ.สิริยาพร  
สาลีพันธ์ 

ประเทศพม่า /  
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หัวข้ออันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

หัวข้อขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงตามรอยพระเบื้องยุคลบาทฯ  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง
เชิงปฏิบัติการ  

16 -17 สค. 56  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาชีพแก่สังคม 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา  กลุ่มอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เด็กด้อยโอกาส)  

ตค. 55- กย. 56  อ.มาโนช สุวรรณสาร 
อ.มุทุดา  แก่นสุวรรณ  
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 

โครงการ One Teacher One Product 

24 มี.ค. 56 สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

2 โครงการภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 11 มี.ค. 56 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3 โครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สัญจร 30 ม.ค. 56 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่
บุคคลทั งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครพนม 

29-30 มิ.ย. 56 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

5 โครงการกฎหมายเบื องต้นในชีวิตประจ าวันส าหรับ
ประชาชน 

24 ม.ค. 56 สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

6 โครงการสร้างเครือข่ายแม่สอนลูกเพ่ือเตรียมพร้อม
แบบบูรณาการ เด็กปฐมวัย 

29 ก.ค. 56 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

7 
โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

28 ม.ย. 56 สาขาวิชาหลักสูตรและ
นวัตกรรมการจัดการ

ความรู้ 
8 โครงการบริการวิชาการ เวทีวิชาการสาธารณะ เรื่อง 

ชุมชนหนองญาติ : แลอดีต มองปัจจุบัน สร้างสรรค์
อนาคต 

22-24 มี.ค.56 สาขาสังคมศึกษา 

หัวข้อการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน 

หัวข้อการบริการวิชาการแกป่ระเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน  าโขง ไทย-ลาว ระหว่างมหาวิทยาลัย
นครพนมและมหาวิทยาลัยจ าปาสัก  

21-25 ม.ค. 56 
และ 

3-4 ก.ย. 56  

ผศ.ดร.สุมาลี   
ศรีพุทธรินทร์  
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หัวข้อการบริการวิชาการแกป่ระเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

หัวข้ออื่นๆ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญากลุ่มอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ตค. 55- กย. 56  อ.มาโนช สุวรรณสาร 
อ.มุทุดา  แก่นสุวรรณ  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการความร่วมมือบริการวิชาการแก่ประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง ไทย-ลาว ระหว่างมหาวิทยาลัย
นครพนมและมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 

21-25 ม.ค. 56 
และ 

3-4 ก.ย. 56  

ผศ.ดร.สุมาลี   
ศรีพุทธรินทร์  

หัวข้ออื่น ๆ  การบริการวิชาการที่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็และชี้น าสงัคม  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการลดอุบัติภัยทางถนนในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

9 ต.ค. 55- 28 
ก.พ. 56  

งานบริการวิชาการ  

หัวข้ออื่น ๆ  การบริการวิชาการที่บรูณาการกบัการวิจัย  

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 
โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการวิจัย  

ตค. 55- กย. 56  ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธริ
นทร์  

หัวข้ออื่น ๆ   

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 โครงการบริการจัดการงานบริการวิชาการ 
กิจกรรม จัดซื อวัสดุส านักงาน  

ตค. 55- กย. 56  งานบริการวิชาการ  
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โครงการความรว่มมือบริการวิชาการแก่ประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง ไทย-ลาว ระหว่าง 
 

มหาวิทยาลัยนครพนมและมหาวิทยาลยัจ าปาสัก 
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โครงการบริการวิชาการ 
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ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ล าดับ ชื่อโครงการ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง 

  
คณะศิลปศาตร์ฯ 1 ก.ย. 56 

2 โครงการเปิดโลกวัฒนธรรมลุ่มน  าโขง 
  

คณะศิลปศาตร์ฯ ม.ค. – มี.ค. 56 

3 โครงการสืบสานต านานพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม 
  
 

คณะศิลปศาตร์ฯ 3 ส.ค. 56 

4 โครงการอนุรักษ์ผ้าไทย 
  

คณะศิลปศาตร์ฯ มิ.ย.56 

5 โครงการปราชญ์ท้องถิ่นศิลปินพื นบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  

คณะศิลปศาตร์ฯ 4 ส.ค. 56 

6 โครงการวันส าคัญ 
 -กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
 - กิจกรรมวันออกพรรษาประเพณีไหลเรือไฟ 
 - กิจกรรมประเพณีสงกรานต์สืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

คณะศิลปศาตร์ฯ   
17 ก.ค. 56 
30 ต.ค. 55 
11 เม.ย. 56 

7 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
  

คณะศิลปศาตร์ฯ 8-12 มี.ค. 56 

8 โครงการสืบสานนาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม 
  

คณะศิลปศาตร์ฯ 3 ส.ค. 56 

9  โครงการแสงธรรมแห่งภูมิปัญญา 
  
  

คณะศิลปศาตร์ฯ 2 ก.ย. 56 
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โครงการปราชญท์อ้งถิ่นศิลปินพื้นบ้านและภูมิปัญญา 
 

ท้องถิ่น 
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โครงการแสงธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 

4 ปี (2556-2559) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี งบประมาณ 2557 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ 10 ก.ค. 56 

2 โครงการทบทวนและพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพ 
กิจกรรม 

1) โครงการวิพากษ์รายงานการประเมิน 
ตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสาม พ.ศ. 2556 

2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน 
รายงานประเมินตนเอง (SAR) คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา 
ลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2555 

3) กิจกรรมเข้าร่วม "โครงการเพ่ิมศักยภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วย 
งานระดับต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษา" 

  

คณะศิลปศาสตร์ฯ   
  
  

3 ม.ค. 56 
  
  
  
  

15 ก.พ. 56 
  
  
  

11-13 ธ.ค. 55 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
 4) โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีการศึกษา 2555 
( ประเมินระดับสาขาวิชา) 

5) โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีการศึกษา 2555 
( ประเมินระดับคณะ) 

คณะศิลปศาสตร์ฯ 22-23 เม.ย. 56 
  
  
  

26-28 มิ.ย. 56 

3 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณ 
ภาพการศึกษา 
กิจกรรม 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของนิสิตนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ าปี 2555 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ   
  
  

26 – 28 ต.ค. 55 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
กิจกรรม 

1) โครงการพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ 
เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ 
ด้านการดูและสุขภาพตัวเอง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

3) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ   
27-28 ก.พ.-1มี.ค. 56 

  
  
  

31 พ.ค. 56 
  
  
  

18 ม.ค. 56 
  

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
กิจกรรม 

1) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพในการ 
ท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

2) โครงการพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนา 
บุคลิกภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะศิลปศาสตร์ฯ   
  

17 พ.ย. 55 
  
  
  

27-28 ก.พ.-1มี.ค. 56 
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ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
5 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ต่อ) 

กิจกรรม 
 3) โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ 
ด้านการดูและสุขภาพตัวเอง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 4) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

คณะศิลปศาสตร์ฯ  
 

31 พ.ค. 56 
  
  

18 ม.ค. 56 

6 โครงการส่งเสริมภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
:กิจกรรมอบรมภาษาเวียดนามเบื องต้นส าหรับ
อาจารย์และบุคลากรระดับปฏิบัติการ 

คณะศิลปศาสตร์ฯ  ม.ค. – เม.ย. 56 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตต ารา 
เขียนบทความทางวิชาการ 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ ต.ค. 55- ก.ย. 56 

8 โครงการบริหารความเสี่ยง 
  
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ 19 ก.พ. 56 

9 .โครงการรายงานผลการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติราชการรายไตรมาส 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ ต.ค. 55- ก.ย. 56 

10 โครงการจัดท ารายงานประจ าปี 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ ม.ค. – มี.ค. 56 

11 กิจกรรมรายงานการเงิน 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  

คณะศิลปศาสตร์ฯ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน  

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 23  
ตัวบ่งชี ตัวบ่งชี ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 18 ตัวบ่งชี   
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี  
ตาราง ป 1  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายองค์ประกอบและรายตัวบ่งชี  
ประเภทสถาบัน R กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุ SAR) 

ตัวตั ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ที่ 1.1 8 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 8 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 1.1.1.1 
(สมศ.16.1) 

5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 1.1.1.2 
(สมศ.16.2) 

ค่าเฉลี่ย 
4.10 

721.24 
4.51 P 4.51   

160 

ตัวบ่งชี ที่ 1.1.2 
(สมศ.17) 

5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 2.1 5 ข้อ 
ด าเนินการได้ 3 ข้อ คือ 

ข้อ 1-3 
O 3 

เนื่องจากไม่พบ 
มคอ.5 

ตัวบ่งชี ที่ 2.2 
ร้อยละ 
10.5 

25 x 100 ร้อยละ 
34.25 

P 
 
5 

  
73 

ตัวบ่งชี ที่ 2.3 ร้อยละ 15 
6 x 100 ร้อยละ 

8.22 
O 0.69   

73 
ตัวบ่งชี ที่ 2.4 7 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 7 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 2.4.1 
(สมศ.14) 

ดัชนี 4.5 
236 

3.23 O 2.69   
73 

*ตัวบ่งชี ที่ 2.5 7 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 7 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 2.6 7 ข้อ 
ด าเนินการได้ 6 ข้อ คือ 

ข้อ 1 - 6 
O 4 

ไม่มี มคอ. 5 
จึงไม่เห็นการน า
ผลการประเมิน 

ไปปรับปรุง 

ตัวบ่งชี ที่ 2.7 5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 2.7.1 
(สมศ.1) 

ค่าเฉลี่ย 
4.25 

37 x 100 
88.10 P 4.41   

42    
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ตัวบ่งชี 
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุ SAR) 

ตัวตั ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

P= บรรลุ 
O= ไม่
บรรลุ ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ที่ 2.7.2 
(สมศ.2) 

ค่าเฉลี่ย 5.00 
1,140.98 

4.34 O 4.34 
  

263 

ตัวบ่งชี ที่ 2.7.3 
(สมศ.3) 

ค่าเฉลี่ย 
4.50 

77.50 x 100 
73.11 P 5.00 พบผลงาน

นักศึกษาเพิ่ม  

ตัวบ่งชี ที่ 2.8 5 ข้อ 
ด าเนินการได้ 4 ข้อ คือ 

คือข้อ 1- 4 
O 4 

  

ตัวบ่งชี ที่ 3.1 7 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 7 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 3.2 6 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 6 ข้อ P 5 
  

ตัวบ่งชี ที่ 4.1 8 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 8 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 4.2 5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 4.2.1 
(สมศ.5) 

ค่าเฉลี่ย 3.60 
 9 x 100 

13.53 P 5.00 
พบผลงานเพิ่ม 

66.5 พบผลงานเพิ่ม 

ตัวบ่งชี ที่ 4.2.2 
(สมศ.6) 

ค่าเฉลี่ย 4.00 
15 x 100 

22.56 P 5.00 
  

  66.5 

ตัวบ่งชี ที่ 4.2.3 
(สมศ.7) 

ค่าเฉลี่ย 3.60 
3 x 100 

4.51 O 2.26 พบผลงานเพิ่ม 
66.5 

ตัวบ่งชี ที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย 5.00 
2,197,220.40 

34,331.57 P 5.00   
64 

ตัวบ่งชี ที่ 5.1 5 ข้อ 
ด าเนินการได้ครบทั ง 

5 ข้อ 
P 5 

  

ตัวบ่งชี ที่ 5.1.1 
(สมศ.8) 

ค่าเฉลี่ย 5.00 
9 x 100 

60.00 P 5.00 
  

15 

ตัวบ่งชี ที่ 5.2 5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5   

ตัวบ่งชี ที่ 5.2.1 
(สมศ.9) 

5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5 
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ตัวบ่งชี คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการเนินงาน 
บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนนประเมิน 
(เกณฑ์ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผล
ของการ
ประเมินที่
ต่างจากที่
ระบุ SAR) 

ตัวตั ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ ตัวหาร 

ตัวบ่งชี ที่ 5.2.2.1 
(สมศ.18.1) 

5 ข้อ 
ด าเนินการได้ 4 ข้อ คือ 

ข้อ 1- 4 
û 5  

ตัวบ่งชี ที่ 5.2.2.2 
(สมศ.18.2) 

5 ข้อ 
ด าเนินการได้ 4 ข้อ คือ 

ข้อ 1- 4 
û 5  

*ตัวบ่งชี ที่ 5.3.1 
(อัตลักษณ์) 

5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5  

ตัวบ่งชี ที่ 6.1 5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5  

ตัวบ่งชี ที่ 6.1.1 
(สมศ.10) 

5 ข้อ 
ด าเนินการได้ 4 ข้อ คือ 

ข้อ 1- 4 
û 4 

 

ตัวบ่งชี ที่ 6.1.2 
(สมศ.11) 

5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5 
 

ตัวบ่งชี ที่ 7.1 7 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 7 ข้อ P 5  

ตัวบ่งชี ที่ 7.1.2 
(สมศ.13) 

4.50 
คะแนน 

4.65 คะแนน P 4.65 
 

ตัวบ่งชี ที่ 7.2 5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5  

*ตัวบ่งชี ที่ 7.3 5 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 5 ข้อ P 5  

ตัวบ่งชี ที่ 7.4 6 ข้อ ด าเนินการได้ครบทั ง 6 ข้อ P 5  

ตัวบ่งชี ที่ 8.1 7 ข้อ 
ด าเนินการได้ครบทั ง 

7 ข้อ 
P 5 

 

ตัวบ่งชี ที่ 9.1 9 ข้อ 
ด าเนินการได้ 8 ข้อ ได้แก่ 

ข้อ 1- 8 
O 4 

 

ตัวบ่งชี ที่ 9.1.1 
(สมศ.15) 

ค่าเฉลี่ย 
4.00 

4.60 P 4.60 
 

    
79  



 

ตัวบ่งชี คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน
ประเมิน 
(เกณฑ์ 
สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของ
การประเมิน
ที่ต่างจากที่
ระบุ SAR) 

ตัวตั ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

P= บรรลุ 
O= ไม่บรรลุ ตัวหาร 

เฉลี่ยรวมเฉพาะ สกอ. คะแนนเฉลี่ย 4.60 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมเฉพาะ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.53 ดีมาก 
เฉลี่ยรวม สกอ.+ สมศ. คะแนนเฉลี่ย 4.56 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม สกอ.+ อัตลักษณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.61 ดีมาก 
เฉลี่ยรวม สกอ.+ สมศ.+อัตลักษณ์ คะแนนเฉลี่ย 4.58 ดีมาก 
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ตาราง ป 2 ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00-1.50  การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50  การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 

2.51-3.50  การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

3.51-4.50  การด าเนินงานระดับ
ดี 

4.51-5.00  การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 4.84 4.88 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 2 3.56 4.25 4.09 4.01 ดี   

องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 4.09 4.54 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 5   5.00 5.00 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก   

องค์ประกอบที่ 7 - 5.00 4.65 4.93 ดีมาก   
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก   
องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 4.60 4.00 ดี ไม่รวม 

สมศ.15 
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี ของทุก
องค์ประกอบ 

3.92 4.78 4.49 4.56 ดีมาก   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตาราง ป 3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับ

พอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับดี

มาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 4.44 4.44 ดี   

มาตรฐานที่ 2 
มาตรฐานที่ 2 ก 

- 4.86 4.65 4.83 ดีมาก   

มาตรฐานที่ 2 ข 
3.9
2 

4.67 4.62 4.52 ดีมาก 
ไม่รวม 
สมศ.15 

มาตรฐานที่ 3 - 5.00 4.09 4.45 ดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี 
ของทุกมาตรฐาน 

3.9
2 

4.78 4.49 4.56 ดีมาก   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก     
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ตาราง ป 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มุมมองด้านการ
บริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับ

พอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับ

ดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับ

ดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- 4.83 4.72 4.77 ดีมาก   

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน 

5.00 4.67 4.69 4.70 ดีมาก 
ไม่รวม 
สมศ.15 

3.ด้านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก   
4.ด้านบุคลากร การ
เรียนรู้ และ
นวัตกรรม 

2.85 5.00 3.74 3.83 ดี   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี 
ของทุกมุมมอง 

3.92 4.78 4.49 4.56 ดีมาก   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ด ี ดีมาก 
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ตาราง ป 5 ผลการประเมนิตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา 

ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุง 
2.51-3.50  การด าเนินงานระดับ

พอใช้ 
3.51-4.50  การด าเนินงานระดับ

ดี 
4.51-5.00  การด าเนินงานระดับ

ดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
1. ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ดีมาก   

2. ด้านวิชาการ 2.85 4.00 2.69 3.40 พอใช้   

3. ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก   

4. ด้านการบริหาร
จัดการ 

- 4.83 4.79 4.79 ดีมาก 
ไม่รวม สมศ. 

15 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี 
ของมาตรฐานที่ 1 3.56 4.60 4.37 4.36 ดี   

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
1. ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- 5.00 4.44 4.68 ดีมาก   

2. ด้านการวิจัย 5.00 5.00 4.09 4.54 ดีมาก   
3. ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก   

4. ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี 
ของมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 4.52 4.72 ดีมาก   

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี 
ของทุกมาตรฐาน 3.92 4.78 4.49 4.56 ดีมาก   

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก     
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โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
 

27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556 
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โครงการจดัท าแผนกลยุทธ์ (2556-2559) 
 

และจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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โครงการบริหารความเสี่ยง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
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โครงการบริหารความเสี่ยง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
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1. ท่ีปรึกษา 
๑.๑   รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  อิศรปรีดา   คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์           
๑.๒   ดร.มนตรี     อนันตรักษ์   รองคณบดฝี่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร 
๑.๓   ผศ.ดร.สุมาล ี   ศรีพุทธรินทร ์   รองคณบดฝี่ายวิชาการ บณัฑิตศึกษาและแผนงาน 
๑.๔   ดร.นันทวัน    เอื อวงศ์กูล   รองคณบดฝี่ายวิจัยและการจัดการคุณภาพ 
๑.๕   อาจารย์ภาวดี     พันธรักษ ์   รองคณบดฝี่ายกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 
๑.๖   ดร.รชฏ   สุวรรณกูฏ   รองคณบดฝี่ายอาคารสถานท่ีและชุมชนสัมพันธ์ 

 
2.   คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑.๑   ผศ.ดร.สุมาล ี   ศรีพุทธรินทร ์   ประธานกรรมการ 
๑.๒   ดร.สุเทพ   ทองประดิษฐ ์   กรรมการ 
๑.๓   ดร.อภิกนิษฐา   นาเลาห ์   กรรมการ 
๑.๔   ดร.พูนสิน   ประค ามินทร ์   กรรมการ 
๑.๕   อาจารย์มาโนช  สุวรรณสาร   กรรมการ 
๑.๖   อาจารย์วรรณธภิา  อุนารัตน ์   กรรมการ 

   ๑.๗   อาจารยล์ีลาวดี   ชนะมาร   กรรมการ 
        ๑.๘   อาจารยส์ุธิดา   เลขะวัฒนะ   กรรมการ 
   ๑.๙   อาจารยเ์จษฎา   ไชยตา    กรรมการ 
   ๑.๑๐ อาจารยภ์าวดี         พันธรักษ ์   กรรมการ 
   ๑.๑๑ ดร.ไพฑูรย ์   พวงยอด   กรรมการ 
   ๑.๑๒  อาจารยไ์พเราะ     เสาะสมบรูณ ์   กรรมการ 
   ๑.๑๓  อาจารยส์ุทธิลักษณ์    สวรรยาวิสุทธ์ิ   กรรมการ 
   ๑.๑๔  อาจารย์กลัยาณี       ม่วงไทย   กรรมการ  
   ๑.๑๕  นางสภาพร   คงเกษม   กรรมการ 
     ๑.๑๖  นางสุปภาดา   เซียวสกลุ   กรรมการ 
            ๑.๑๗  นางสาวอรอนงค์      ค าคนซื่อ   กรรมการ 
   ๑.๑๘  นางสาวอาติมา  โอภาส    กรรมการ 
   ๑.๑๙  นางภคัณัท   หตะเสน   กรรมการ  
   ๑.๒๐  นายปิยรตัน ์   บุตรศร ี   กรรมการ 

๑.๒๑  นายชรินทร ์   เดชะค าภ ู   กรรมการ 
๑.๒๒  นางสาวอรอนงค์    มงกุฏ    กรรมการ 
๑.๒๓  นางสาวพิมพ์ธิดา    อารีรักษ์   กรรมการ 
๑.๒๔  นางสาวมีนา    บุญระม ี   กรรมการ 
๑.๒๕  นายเจษฎา   อาสาวัง   กรรมการ 
๑.๒๖  นางสาววรปภา      เทศประสิทธ์ิ   กรรมการ 
๑.๒๗  นายณธีพัฒน์   ปาละเสริฐธญักุล  กรรมการ 
๑.๒๘  นางกัญจนพร   ยืนนาน    กรรมการและเลขานุการ 
           
 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี  ประจ าปีงบประมาณ  2556 
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