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ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ข้อมูลบุคลากร / นักเรียน และผู้สำ�เร็จการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร
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ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ / ยุทธศาสตร์
พันธกิจ ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาการวิจัยผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์
กับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติพันธกิจ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย
ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ
พันธกิจ ที่ 4 ส่งเสริม ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน
และเผยแพร่ศิลป วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจ ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
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40

มารู้จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม
พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการปรับสถาบันราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
หลังจากการดำาเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏมาระยะหนึ่ง รัฐบาลมีนโยบายในการตั้งมหาวิทยาลัย
นครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้น จึงกำาหนด
นโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิค
นครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็น คณะหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น
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ปรัชญา
จริยธรรม นำาปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน

วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ เป็นคณะชั้นนำา ที่มุ่งผลิต
บัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำาโขง

ข้อความอธิบายวิสัยทัศน์

1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน
ระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์สำาคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (Best Practices) เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง (Core competence) ขององค์กร เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
2) คณะชั้นนำา หมายถึง ชั้นนำาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
3) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง หมายถึง กลุ่มประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย สปป.ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน(ยูนนาน)

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติพันธกิจอื่น ๆ
ของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ของสังคมและประเทศชาติ
4. ส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้
1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรูแ้ ละนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ
2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินทีเ่ น้นความโปร่งใสความถูกต้อง
ใช้เม็ดเงินอย่างคุม้ ค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดมีแผนการใช้เงินทีส่ ะท้อนความต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดสรรงบประมาณและจัดทำารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกพันธกิจมีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการดำาเนินงาน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการ
ประกันคุณภาพของคณะ
4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สงู ขึน้ ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศทัง้ ในระดับภูมภิ าค
และนอกภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเป็นการเชี่อมโยงการดำาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
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เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์
นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ
มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เอกลักษณ์
“เชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ ประยุกต์ ใช้เพื่อพัฒนาสังคม”

อัตลักษณ์์
“สำานึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา”

ค่านิยมร่วม (Shared Value) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (FLAS)
F = Flexibility
L = Learning
A = Accountability
S = Success

ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กรและต่อสังคม
ความสำาเร็จ
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

1. วงรีรูปหยดน้ำา สื่อความหมายถึง หยดน้ำาหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำาแห่งการศึกษา เปรียบประดุจ
การรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน้ำาตาลเป็นสีประจำาจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็น
สีประจำามหาวิทยาลัย
2. องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนม อันเป็นสัญลักษณ์
ประจำาจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจ ของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน
3. ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามา แสวงหาองค์ความรู้
4. คลื่นน้ำาสีฟ้าจำานวนสามเส้น สื่อความหมายถึง แม่น้ำาโขงซึ่งเป็นแม่น้ำานานาชาติที่ ไหล อย่างต่อเนื่องเปรียบ
ประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ
5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่อความหมายถึง ลายประจำาพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำานวน
เจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม
6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดความสามัคคี เพื่อ
เป้าหมายแห่งความสำาเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม
7. ฐานสิงห์ สื่อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม
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1. บุคลากร

1.1 จำ�นวนบุคลากรทั้งสิ้น 55 คน

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำ�นวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น 55 คน จำ�แนกตามประเภทบุคลากรได้
ดังตารางที่ 1 และจำ�แนกตามหน่วยงานในสังกัดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 จำ�นวนบุคลากรที่จำ�แนกตามประเภทบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร

ต่ำ�กว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

9
9

7
7

24
8
32

7
7

วิชาการ
สนับสนุน
รวม

รวม
31
24
55

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

ตารางที่ 2 จำ�นวนบุคลากรที่จำ�แนกตาม หน่วยงานในสังกัดและคุณวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รวม

ต่ำ�กว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
9
9

7
7

32
32

7
7

รวม
55
55

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

ตารางที่ 3 จำ�นวนบุคลากรที่จำ�แนกตามคุณวุฒิการศึกษาและปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

ต่ำ�กว่าปริญญาตรี
19
21
20
20
9

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
23
63
20
58
18
65
17
65
7
32

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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ปริญญาเอก
27
19
15
18
7

รวม
132
118
118
120
55

ตารางที่ 4 จำ�นวนบุคลากรสายวิชาการจำ�แนกตามตำ�แหน่งทางวิชาการและปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

อาจารย์
73
69
61
62
31

ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
2
3
3
2
3
1
3
1
-

ศาสตราจารย์
1
1
-

รวม
79
75
65
66
31

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

1.2 การพัฒนาบุคลากร
ตารางที่ 5 จำ�นวนบุคลากรที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศจำ�แนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา
จำ�นวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1

สาขา
สาขาวิชาเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
Doctor of Philosophy, Culture, History and
Language (Authropology)
สาขาวิชาการพัฒนาและการพัฒนาสังคม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
รวม

1
1
4
1
1
9

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี
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ตารางที่ 6 ผลการดำ�เนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และ
			 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมการเขียนการรายงานการดำ�เนิน
งานของหลักสูตร (มคอ.7)
เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำ�โขงกับความเป็นอาเซียน คณะรัฐศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
เข้าร่วมเสวนาแม่ โขงเสวนา ครั้งที่  1
โครงการเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพื่อกำ�หนดขอตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
เข้าร่วมอบรม เรื่องเทคนิคการกำ�หนดตัวบ่งชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ�แผนงาน
มหาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษา
เข้าร่วมอบรมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชุมเพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน
ของสมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
และหารือเกี่ยวกับการประชุมเครือข่ายนิสิต
นักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
และสังคม ครั้งที่ 15
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนบูรณาการ
ด้านป้องกันและแก้ ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัด
นครพนม
เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาและถกแถลงร่าง
รัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
เข้าร่วมประชุมเตรียมงาน สานงานเสริมพลังฯ
ภาคอีสาน ครั้งที่ 2
เข้าร่วมประชุม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนโรงเรียนปลาปาก
เข้าร่วมเสวนาเวที การเติบโตของเมืองกับปัญหา
คนไร้บ้าน
เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดแนวทางการ
ดำ�เนินงาน หน่วยจัดการร่วม สสส. ระดับพื้นที่
(Node)

จำ�นวนบุคลากร(คน)
17
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สถานที่
มหาวิทยาลัยนครพนม

3

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2
4

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม

2

กรุงเทพมหานครฯ

3

จ.นครพนม

1

จ.นครพนม

1

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

อ.บ้านแพง จ.นครพนม

1

จ.ขอนแก่น

1

กรุงเทพมหานครฯ

2

จ.มหาสารคาม

1

จ.นครพนม

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาค
พลเรือน สถาบันพระปกเกล้า
เข้าร่วมประชุมนักสานพลังขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและการ
พัฒนาสังคมสุขภาวะ (นนส) ระดับภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ�ปี 2559
เข้าร่วมประชุมโครงการความเข้มแข็งการเมือง
ภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เข้าร่วมเวทีสภาพการเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดมุกดาหาร-นครพนม
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ทิศทางการจัดการ
เรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
ร่วมประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การนำ�ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2527 ไปใช้ : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ ไข
ครั้งที่ 2
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
เข้าร่วมเสวนาแม่ โขงเสวนา ครั้งที่  1
เข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง
“แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
และทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ”
เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ชีวิตทางสังคมในการเคลื่อนย้าย”
เข้าร่วมสัมมนา “เผยแพร่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้สู่ภูมิภาค”
เข้าร่วมประชุม ในเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อ
ป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน 2559
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชน
สิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ
เข้าร่วมประชมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน”

จำ�นวนบุคลากร(คน)
1

สถานที่
จ.ศรีสะเกษ

1

จ.ขอนแก่น

1

จ.นครพนม

1

จ.มุกดาหาร

1

กรุงเทพมหานครฯ

1

มหาวิทยาลัยบูรพา

1

จ.อุบลราชธานี

1

กรุงเทพมหานครฯ

2
1

กรุงเทพมหานครฯ

1

จ.สมุทรสงคราม

1

จ.นครราชสีมา

2

กรุงเทพมหานครฯ

1
1

กรุงเทพมหานครฯ
จ.นครนายก

1

จ.ขอนแก่น
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม
32. เข้าร่วมประชุมสมัชชาจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด
นครพนม ปี2559
33. ร่วมประชุมเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนภาคี
เครือข่ายสุขภาวะภาคอีสาน

จำ�นวนบุคลากร(คน)
1

สถานที่
จ.นครพนม

1

จ.ขอนแก่น

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

ตารางที่ 7 ผลงานของบุคลากรที่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณ
ชื่อผู้รับรางวัล
สายวิชาการ
1. ดร.ปิติณัช ไศลบาท
2. นางกชกร เดชะคำ�ภู
3. นายเอื้อ มูลสิงห์
4.

5.

6.

7.

8.

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ ให้รางวัล

บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ
มหาวิทยาลัยนครพนม
รางวัลเข็มเกรียรติคุณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
บริษัท กลุ่มธุรกิจกระทิงแดง จำ�กัด
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม รางวัลยอดเยี่ยม สาขาการศึกษา
และสิ่งล้อม
หรือวัฒนธรรม “โครงการกระทิง
แดง U – Project ปี 3
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสั้นใน สมาคมพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
และสิ่งล้อม
หัวข้อ “ชุมชนศึกษาภูมิปัญญา
ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคมไทย”
มหาสารคาม
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม รางวัลชนะเลิศ ประเภทการเขียน
สมาคมพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น
ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และ
และสิ่งล้อม
แผนที่ทางความคิด (Mind Map)
ในหัวข้อ “ปัญหาการพัฒนาชุมชน/ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สังคมในประเทศไทย”
มหาสารคาม
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ
(อย.)
โครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.
สร้างเสริมภายใต้ Concept “FDA
Volunteer”
คณะศิลปศาสตร์และ
รางวัลชนะเลิศ The Best of
มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาศาสตร์
NPU USR ประจำ�ปี 2559 ห้อข้อ
“มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม..ไปให้ถึง
ชุมชน”
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สายสนับสนุน
1. นางสาวมีนา บุญระมี
2. นายปิยรัตน์ บุตรศรี
3. นางทาริกา พลชัยยา

ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่ ให้รางวัล
บุคลากรดีเด่นระดับคณะฯ
มหาวิทยาลัยนครพนม
บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุคลากรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี
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2. ข้อมูลนักศึกษา
2.1 จำ�นวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 จำ�แนกตามระบบการรับสมัคร
ระบบโควตากีฬา / ศิลปวัฒนธรรม / ผู้ทำ�ความดี
ระบบกลาง
ระบบรับตรง (กลุ่มจังหวัดสนุก)
ระบบรับตรง (ทั่วประเทศ)
รวมทั้งสิ้น

  10
40
129
179

คน
คน
คน
คน
คน

2.2 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีนักศึกษาที่กำ�ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมรวมทั้งสิ้น 751 คน
ตารางที่ 8 จำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ประจำ�ปีการศึกษา 2559 จำ�แนกตามคณะ หลักสูตร / สาขาวิชา
หลักสูตร/สาขาวิชา
การบริหารทั่วไป
รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
รวมทัง้ สิน้

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท
7

473
134
122
15
744

7

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

2.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมมีผู้สำ�เร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2558  จำ�นวน
124 คน  จำ�แนกตามคณะ  หลักสูตร / สาขาวิชา และระดับการศึกษา  ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
หลักสูตร/สาขาวิชา
การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน
รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ สิน้

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
109
12
121

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี
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ปริญญาโท
3
3

2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร
		

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  มุ่งพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย  โดยมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตในท้องถิ่นและประเทศ  โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนั้น  มีทั้งระดับปริญญาโท
ปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2559  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  มีสาขาวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด จำ�นวน 5 หลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 10  และจำ�แนกตามระดับการศึกษา  หลักสูตร / ประเภทวิชา และ
สาขาวิชา  ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 จำ�นวนหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ในปีการศึกษา 2559 จำ�แนกตามระดับ
			 การศึกษา หลักสูตร / ประเภทวิชา และสาขาวิชา
ระดับการศึกษา
หลักสูตร / ประเภทวิชา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.)
ปริญญาตรี  4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)   
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (น.บ.)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  

สาขา
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ที่มา : งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม
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3. ข้อมูลการเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทั้งสิ้น 24,423,753 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ ในการบริหารจัดการส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จำ�นวนทั้งสิ้น
10,008,584 บาท และงบประมาณเงินรายได้จำ�นวน 24,423,753 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 11, 12 และ
ตารางที่ 13

ตารางที่ 11 ข้อมูลการเงินและงบประมาณจำ�แนกตามภารกิจหลัก
งบประมาณแผ่นดิน
จำ�นวน
ร้อยละ

งบประมาณเงินรายได้
จำ�นวน
ร้อยละ

การผลิตบัณฑิต

9,457,472

94

13,998,940

97

23,456,412

96

การวิจัยและพัฒนา
การบริการวิชาการ
การทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
องค์กร

-   
100,912

-   
1

67,000
70,000

0
0

67,000
170,912

0
1

99,120

1

47,000

0

146,120

1

351,080

4

242,229

2

583,309

2

10,008,584

100

14,425,169

100

24,423,753

100

ภารกิจหลัก

รวม

รวม
จำ�นวน
ร้อยละ

ตารางที่ 12 ข้อมูลการเงินและงบประมาณจำ�แนกตามแหล่งงบประมาณ
งบประมาณ
งบรายจ่าย
บุคลากร
งบดำ�เนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
จำ�นวน
ร้อยละ
7,200,096
72
2,608,456
26
-   
-   
200,032
2
-   
-   
10,008,584

100

งบประมาณเงินรายได้
จำ�นวน
ร้อยละ
4,585,035
32
4,370,024
30
5,276,110
37
184,000
1
-   
-   

รวม
จำ�นวน
ร้อยละ
11,785,131
48
6,978,480
29
5,276,110
22
384,032
2
-   
-   

14,415,169

24,423,753

14 รายงานประจำ�ปี 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

NPU Annual Report 2016

100

100

ตารางที่ 13 ภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำาปีงบประมาณ 2559

ที่มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายนของทุกปี
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4. ข้อมูลอาคาร สถานที่ และสาธารณูป โภค
4.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี

ในปีการศึกษา  2559  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ ใช้ทรัพยากรในด้านระบบ
เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ ภายใต้การพัฒนาระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย สามารถนำ�ไปใช้ ในการบริหาร
จัดการ  และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากขึ้น ดังนี้
1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยนครพนม มีการเชื่อมต่อ 2 ช่องทาง
ช่องทางที่  1 เชื่อมต่อกับสัญญาณ Uninet  ความเร็ว  20  Mbps.
ช่องทางที่  2 เชื่อมต่อกับสัญญาณ TOT  ความเร็ว  30  Mbps.
ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมให้บริการ  แบ่งเป็น 3 ระบบหลัก ดังต่อไปนี้
1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
    
1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
    
1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ที่มา : สำ�นักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

ตารางที่ 14 ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมให้บริการ จำ�แนกตามระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล

รายละเอียด

1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มีทั้งสิ้น 13 ระบบ
1.1 ระบบฐานข้อมูลบุคลากร  http://www.npu.ac.th/personnel/ เป็นระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลบุคลากร
index.php
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก่ข้อมูล
ข้าราชการ ข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อมูล
ลูกจ้างประจำ� และข้อมูลพนักงานตามสัญญา
1.2 ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน http://www.npu.ac.th/eslip/ เป็นระบบรายงานการจ่ายเงินเดือนให้แก่
บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
1.3 ระบบควบคุมทรัพย์สิน http://202.29.55.84/asset/login.php เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับบริหารทรัพย์สินต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม
1.4 ระบบงานบัญชี http://202.29.55.84/AMS/login.php
เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับบริหารการบัญชีต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม
1.5 ระบบงบประมาณ
เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับบริหารจัดการงบประมาณ
http://202.29.55.84/BMIS/login.htm
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนครพนม
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ระบบฐานข้อมูล
1.6 ระบบจองใช้รถออนไลน์
http://www.npu.ac.th/car/
1.7 ระบบบริหารการประชุม
http://202.29.55.84/conference/?catalog=log_in

รายละเอียด
เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับจองการใช้งานรถ เพื่อให้
บริการแก่เจ้าหน้าที่ ที่ต้องการใช้รถผ่านระบบ
จองรถออนไลน์
เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับประชุมต่าง ๆ ของ
สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

1.8 ระบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานบุคลากรสายวิชาการ
https://npu.en.kku.ac.th/mis/administrator/index.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับกรอกข้อมูลภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม

1.9 ระบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน
https://npu.en.kku.ac.th/pms/administrator/index.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับกรอกข้อมูลภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยนครพนม

1.10 ระบบพิสูจน์ตัวตนการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการ การเข้าใช้
https://npu.en.kku.ac.th/pms/administrator/index.php
งานอินเตอร์เน็ตของ นักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
1.11 ระบบ MICROSOFT LICENCE AGREEMENT NPU
เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการ ในการ
http://ms.npu.ac.th/
Download ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบริษัท
Microsoft โดยปัจจุบันจะให้สิทธิเฉพาะบุคลากร
มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่จะสามารถ Download ได้
และในการ Download แต่ละครั้งจะต้องอยู่ใน
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น
1.12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำ�นักวิทยบริการ )
มหาวิทยาลัยนครพนม
http://202.29.55.214/elib/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการรับส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงาน โดย
แบ่งแยกตามหมวดหมู่ของเอกสาร และกำ�หนด
ค่าการรับส่งต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันใช้งานที่ สำ�นัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

1.13 ระบบฐานข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม
http://qa.npu.ac.th/plan/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการ เพิ่มข้อมูล
งานแผนดำ�เนินการที่จะจัดทำ�ในแต่ละช่วง
ปีงบประมาณได้
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ระบบฐานข้อมูล

รายละเอียด

1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน มีทั้งสิ้น 8 ระบบ
2.1 ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการด้านการ
http://reg.npu.ac.th
ศึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ ได้มีการ
จัดการเรียนการสอน และรายงานผลการเรียน
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
2.2 ระบบ E-Learning NPU
http://elearning.npu.ac.th/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการจัดการ
เรียนการสอนแก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์

2.3 ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์  
http://www.npu.ac.th/edus/entry_online/main.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการรับ
สมัครเรียนออนไลน์ สำ�หรับบุคคลที่มีความ
ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนครพนม

2.4 ระบบบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEXX
http://202.29.55.24/register_speexx/

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการรับ
สมัครเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์แก่นักศึกษา
และบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม

2.5 ระบบเครือข่ายเสมือน VPN
http://arc.npu.ac.th/web/vpn.php

เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายจากภายนอกมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้สามารถเข้ามาใช้บริการการสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ให้บริการ
อยู่ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ ที่บอกรับจาก สกอ.
จำ�นวน 12 ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Thailis เป็นต้น

2.6 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAi AUTOLIB) และ ระบบสืบค้น เป็นระบบที่ใช้สำ�หรับการให้บริการในการค้าหา
ออนไลน์ (WEBOPAC)
หนังสือ และแสดงรายการหนังสือ จองรายการ
http://202.29.55.220/opacnpu/Patron/patronNotLogin.aspx หนังสือ และแสดงกำ�หนดเวลาส่ง พร้อมทั้งยัง
สามารถยืมหนังสือต่อได้จากหน้าเว็บไซต์ ได้
2.7 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์มติชน
http://202.29.55.220/opacnpu/Patron/patronNotLogin.aspx

2.8 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
http://www.2ebook.com/npu/
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เป็นระบบที่ทางสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้เปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาและ
ผู้สนใจที่จะติดตามข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน
เป็นระบบที่ทางสำ�นักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้เปิดให้บริการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
มาอ่านหนังสือผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบฐานข้อมูล

รายละเอียด

1.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีทั้งสิ้น 2 ระบบ
3.1 ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยนครพนม (สำ�หรับบุคลากร)
http://mail.npu.ac.th
3.2 ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยนครพนม (สำ�หรับนักศึกษา)
http://login.live.com/

เป็นระบบที่ให้บริการอีเมล์แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นระบบที่ให้บริการอีเมล์แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่มา : สำ�นักวิทยบริการ  และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

4.2		 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง
2. ห้องเรียน ขนาด 190 ที่นั่ง
3. ห้องเรียน ขนาด 500 ที่นั่ง
4. ห้องจำ�ลองศาลยุติธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์
5.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
ที่มา :  งานอาคารสถานที่  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

จำ�นวน 27
จำ�นวน    2
จำ�นวน   1
จำ�นวน   1
จำ�นวน   1

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้อง
ห้อง
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พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิตสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู มีความสามารถทางวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพ�อเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ

5. ผลการดำ�เนินงานตามพันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยนครพนมและมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ซึ่งมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งเน้นการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ  จากการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชา และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
กิจกรรม / โครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ ดังตารางที่ 15  และมีรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา  ดังตารางที่  16

ตารางที่ 15 กิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน
ที่
  

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลา

1 โครงการฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  

สาขาวิชานิติศาสตร์

19 - 20 พ.ค. 59

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

ต.ค. - พ.ย. 58

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาล
ในวันรพีและรับน้องสาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

7 ส.ค. 58

4 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

11 - 10 พ.ค. 59

5 โครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

24 พ.ค. - 11 ก.ค. 59

6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์
7 โครงการอบรมจราจรและการป้องกันภัย
อาชญากรรมในชีวิตประจำ�วัน

สาขาวิชานิติศาสตร์

30 ม.ค. - มี.ค. 59

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

22 - ก.ค. 59

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5 - 9 ส.ค. 59
ก.ค. - ส.ค. 59

10 โครงการสิงห์อีสาน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มี.ค. 59

11 โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

9 - 10 มิ.ย. 59

12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่ง
แวดล้อม

19 - พ.ค. 59

8 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสตร์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลา

13 โครงการการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์สู่ตลาดแรงงาน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ม.ค. - มิ.ย. 59

14 โครงการปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

งานพัฒนานักศึกษา

10 - 12 ก.ค. 59

15 โครงการให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำ�งานให้แก่ศิษย์เก่า

งานพัฒนานักศึกษา

ก.ค. - ส.ค. 59

16 โครงการกีฬานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

17 - ต.ค. 58

17 โครงการอบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา

16 - ธ.ค. 58

งานทะเบียนและประมวลผล
งานพัฒนานักศึกษา

17 - 19 มี.ค. 59

งานทะเบียนและประมวลผล

14 - ธ.ค. 58

21 โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี

ต.ค. 58 - กย. 59

22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

30 ม.ค. 58 - มี.ค.
59

23 โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

งานประกันคุณภาพ

3 - พ.ค. 59

24 โครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล

1 มี.ค. - พ.ค. 59

25 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

สาขาวิชาบริหารทั่วไป

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

18 โครงการพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร
19 โครงการพัฒนานักศึกษา
20 โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำ�ปีการศึกษา
2559

26 โครงการจัดทำ�หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
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14 - ต.ค. 58

ตารางที่ 16

รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา

ชื่อนักศึกษา / ทีมงาน
NPU To Be Number 1 SC.

ชื่อผลงาน

หน่วยงานที่ ให้รางวัล
พร้อมระบุ วัน/เดือน/ปี
ประกวด To Be Number 1 ระดับ โครงการ To Be Number 1 ในทูลกระหม่อม
ประเทศ ประเภทดีเด่น
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
วันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2559
ณ อิมแพคอารีน่าเมืองทองธานี

NPU To Be Number 1 SC.

ประกวดชมรม To Be Number 1 โครงการ To Be Number 1 ในทูลกระหม่อม
ในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา รอบ หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ภูมิภาค รางวัลชมเชย
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น

ทีมถิ่นพนม

สมาคมนักพัฒนาชุมชน
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การเขียนแผนที่ทางความ วันที่ 29 – 30 มกราคม 2559
คิด ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เครือข่ายคณาจารย์ นักศึกษาพัฒนา
ชุมชน สังคมและท้องถิ่น ครั้งที่ 15

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

รางวัลชมเชย การแข่งขันการผลิต สมาคมนักพัฒนาชุมชน
คลิปสั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเรื่อง วันที่ 29 – 30 มกราคม 2559
เหล้าอุ
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายณัฐพล โพธิ์ ไทร
นางสาวสวรรยา ยศสุรีย์

เยาวชนดีเด่น ประจำ�ปี 2559

สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
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โครงการ

กีฬานักศึกษา
กิจกรรม

เฟรชชี่ ไนท์
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โครงการปฐมนิเทศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหม่
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โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาใหม่
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โครงการพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์
และภาษาอังกฤษ

โครงการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมปันคำ�เว้า
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โครงการ
พัฒนานักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู
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โครงการ

รัฐประศาสนศาสตร์
สัมพันธ์
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โครงการพิธีซ้อมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร
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พันธกิจที่ 2
พัฒนาการวิจัยผลงานวิจัยที่สรางสรรคเกิดประโยชน
กับการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบตั พ
ิ นั ธกิจ สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ

พันธกิจที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ตาราง แสดงบทความทางวิชาการ จำ�แนกตามคณะ/วิทยาลัย
ชื่อเรื่องวิจัย
คณะผู้วิจัย
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ที่ตีพิมพ์ นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
1. “Potential of nakhon phanom for
Special economic zone
establishment”

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Proceedings The 2nd Khon
kaen University International
conference on public
administration 2015

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านของชาวไทยแสก
จังหวัดนครพนม

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภัยธรรมชาติกับ
การจัดการอย่างยั่งยืนในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และอาเซียน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

นายสำ�ราญ วิเศษ
นางสาวปิยธิดา รัตนรามา
นางสาวจีราพร รัตนโกสุม
ดร.ไพฑูรย์ พวงยอด
นางทัศณี รัตนรามา

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ที่ตีพิมพ์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
ในวารสาร   ทางวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
1.“การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านห้องแซง
อำ�เภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร”

วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14
ฉบับที่ 33ประจำ�เดือนกันยายน ธันวาคม 2558

2. “การพัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและ ดร.เขมมิกา ทองเรือง
การศึกษาตามอัธยาศัยอำ�เภอให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้”

วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14
ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนกันยายนธันวาคม 2558
วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 14
ฉบับที่ 33 ประจำ�เดือนกันยายน ธันวาคม 2558

3. “สภาพ ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาและ
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
ผลกระทบจากผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22”
ที่มา : คณะ  วิทยาลัย  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
* แนบรูปภาพประกอบ พร้อมบันทึกรูปภาพในไฟล์ JPG / JPEG
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พันธกิจที่ 3
พัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคมที่ทันสมัย ทั้งในและนอกประเทศ
เพ�อเสริมสรางความเขมแข็ง และยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
ชื่อโครงการ
หัวข้ออันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาจากพี่สู่น้องโรงเรียน ตชด.  ปีที่ 5
รวมจำ�นวนโครงการ 1 โครงการ
หัวข้อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
1. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่นักเรียนนักศึกษา
และประชาชน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
4. โครงการสานสายใยรักความอบอุ่นต้านภัยหนาว
รวมจำ�นวนโครงการ 4 โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดำ�เนินงาน
นางมุทุดา  แก่นสุวรรณ ม.ค - ส.ค 59

นายอนุวัฒน์  พลทิพย์ 09 พ.ย. 58 - 10 พ.ย. 58
นายเจษฎา  ไชยตา
ต.ค. 58 - ก.ค 59
นางมุทุดา  แก่นสุวรรณ มี.ค - มิ.ย. 59
ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ พ.ย. 58 - ม.ค 59

ที่มา : คณะ  วิทยาลัย  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
* แนบรูปภาพประกอบ   พร้อมบันทึกรูปภาพในไฟล์ JPG / JPEG
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พันธกิจที่ 4
สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษฟนฟู สืบสาน
และเผยแพรศิลป วัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น

พันธกิจที่ 4 : ทำานุบำารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปราชญ์ท้องถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน และ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม การ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ตำานานพระพุทธศาสนา
สู่การปฏิบัติวิถีพุทธ”
2 โครงกาวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและประ
เพณีไทย : วันลอยกระทง
3 โครงการศิลปวัฒนธรรมเครือข่ายอุดมศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ระยะเวลาการดำาเนินงาน

อาจารย์สิริยาพร สารีพันธ์

20 พ.ย. 58

นางสาวอาติมา ศรีปากดี

24 พ.ย. 58

นางสาวอาติมา ศรีปากดี

13-18 พ.ย. 2559

4 โครงการวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและ
นางสาวอาติมา ศรีปากดี
ประเพณีไทย : วันออกพรรษา
5 โครงการสืบสานงานนาฎศิลป (ปรับชุดการแสดง) นางสาวอาติมา ศรีปากดี

27-ต.ค.-58

6 โครงการวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนาและ
ประเพณีไทย : วันสงกรานต์

7 เม.ย. 59

นางสาวอาติมา ศรีปากดี

18 ม.ค. 59

ที่มา : คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
* แนบรูปภาพประกอบ พร้อมบันทึกรูปภาพในไฟล์ JPG / JPEG
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โครงการวันสำ�คัญกิจกรรม

ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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โครงการวันสำ�คัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และประเพณีไทย
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
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พันธกิจที่ 5
การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล
ชื่อโครงการ
โครงการบริหารจัดการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำ�ปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.อนุวัฒน์      พลทิพย์

ระยะเวลาดำ�เนินงาน
ม.ค. - มี.ค. 59

นางสาวมีนา  บุญระมี

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำ�แหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน : ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
โครงการประชุมคณะกรรมการประจำ�คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการสานสัมพันธ์  บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
โครงการกีฬาบุคลากร คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  (สกอ.)
โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง
โครงการจัดทำ�แผนบริหารความเสี่ยงในภาวะ
วิกฤตและฉุกเฉิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนกลยุทธ์
ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 - 2564 และจัดทำ�แผน
ปฏิบัติราชการ  ประจำ�ปีงบประมาณ 2560
โครงการจัดทำ�รายงานประจำ�ปี ประจำ�ปี
งบประมาณ 2558
โครงการปรับแผนกลางปี ประจำ�ปีงบประมาณ
2559
โครงการทบทวนการจัดทำ�แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5 ปี (ประจำ�ปี พ.ศ.2557-2561)

นายปิยรัตน์    บุตรศรี
นายชรินทร์  เดชะคำ�ภู

ต.ค. 58 - ส.ค. 59
ม.ค. – มี.ค. 59

นางสภาพร       คงเกษม

ต.ค. 58 - ส.ค. 59

นายปิยรัตน์    บุตรศรี
นายปิยรัตน์     บุตรศรี

ม.ค. – มี.ค. 59
ม.ค. 59

นายปิยรัตน์    บุตรศรี

มี.ค. - มิ.ย. 59

นางกัญจนพร  ยืนนาน
นายชรินทร์  เดชะคำ�ภู

ก.ค. 59
มิ.ย. - ส.ค. 59

นางกัญจนพร  ยืนนาน

ก.ค. 59

นางกัญจนพร  ยืนนาน

ต.ค. 58 - ม.ค. 59

นางกัญจนพร  ยืนนาน

มี.ค.59

นางสาวณัฐฐา ตันสังวรณ์

ก.ค. 59

ที่มา : คณะ  วิทยาลัย  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม
* แนบรูปภาพประกอบ   พร้อมบันทึกรูปภาพในไฟล์ JPG / JPEG
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ตาราง ป 1 ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถาบัน
องค์ประกอบ
คุณภาพ

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

3.00 คะแนน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
3.00 คะแนน
5 ข้อ
5 ข้อ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2

2.78 คะแนน
ร้อยละ 26.92
ร้อยละ 0
5.00 คะแนน
5 ข้อ
4 ข้อ

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
6 ข้อ
   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 3.50 คะแนน

4 ข้อ
165,383.79
บาท/คน
ร้อยละ 12.31

   ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

3.00 คะแนน

ผลการดำ�เนิน
งานจากการ
ประเมินของ
กรรมการ
2.78 คะแนน
ร้อยละ 26.92
ร้อยละ 0
5.00 คะแนน
5 ข้อ
4 ข้อ

4 ข้อ
165,383.79
บาท/คน
ร้อยละ 12.31

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3

คะแนนประเมิน หมายเหตุ(เหตุผล
โดยคณะกรรมการ ของการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.) ที่ต่างจากทีร่ ะบุใน
SAR)
2.78
3.37
0.00
5.00
4.00
3.00
3.03

พอใช้
พอใช้
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ดี
พอใช้

3.00
5.00

พอใช้
ดีมาก

3.08

พอใช้

3.69

ดี

พอใช้

5 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่
3.1  
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4

5 ข้อ

5 ข้อ

4.00
4.00

ดี
ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
5 ข้อ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

4 ข้อ

4 ข้อ

3.00
3.00

พอใช้
พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่
5.1
5 ข้อ
7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ที่
5.2
5 ข้อ
6 ข้อ
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

7 ข้อ
6 ข้อ

5.00
5.00
5.00
3.56

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
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ตาราง ป 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
องค์
ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

2.79
5.00
4
3.34

3.50
3.00
4.00
3.00
5.00
7
3.86

2.78
3.08
2
2.93

0.00 - 1.50 การดำ�เนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50 การดำ�เนินงานต้องปรับปรุง
คะแนน 2.51 - 3.50 การดำ�เนินงานระดับพอใช้
เฉลี่ย
3.51 - 4.50 การดำ�เนินงานระดับดี
4.51 - 5.00 การดำ�เนินงานระดับดีมาก
3.03
3.69
4.00
3.00
5.00

การดำ�เนินงานระดับพอใช้
การดำ�เนินงานระดับดี
การดำ�เนินงานระดับดี
การดำ�เนินงานระดับพอใช้
การดำ�เนินงานระดับดีมาก

3.56

การดำ�เนินงานระดับดี

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

โครงการจัดทำ�แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 5 ปี
(2560-2564)
คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
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โครงการจัดทำ�แผนบริหาร
ความเสี่ยงในภาวะวิกฤต
และฉุกเฉิน

โครงการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง
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โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากรกิจกรรมการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียน
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โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำ�แหน่ง
ทางวิชาการ
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