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ประวัติคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยนครพนม

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สถาบันราชภัฏนครพนม ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม 

พทุธศกัราช 2544 ตอ่มาไดม้กีารปรับสถาบนัราชภัฏเปน็มหาวทิยาลยัราชภัฏดว้ยพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั

ราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลง

วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547

 หลงัจากการดำาเนินงานในฐานะมหาวทิยาลยัราชภัฏมาระยะหน่ึง รฐับาลมนีโยบายในการต้ังมหาวทิยาลยั

นครพนม โดยการหลอมรวมสถาบนัศกึษาในจังหวดันครพนมให้มาอยู่ในสงักัดเดยีวกัน ดงัน้ัน จึงกำาหนดนโยบาย

ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดต้ังเปน็มหาวทิยาลยันครพนม โดยไดป้ระกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 122 ตอน

ที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย

นครพนมนับแต่นั้น
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ปรัชญา

 จริยธรรม นำาปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน

วิสัยทัศน์

	  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ เป็นคณะชั้นนำา ที่มุ่ง

ผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการ ในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำาโขง

ข้อความอธิบายวิสัยทัศน์

 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายใน

ระหวา่งบคุลากร ควบคูไ่ปกับการรบัความรูจ้ากภายนอก เปา้ประสงคส์ำาคญั คอื เอือ้ให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบตัทิีด่ทีีส่ดุ

เพื่ อนำาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร เพื่ อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น

อยู่ตลอดเวลา 

 2) คณะชั้นนำา หมายถึง ชั้นนำาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

 3) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง หมายถึง กลุ่มประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย สปป.ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน(ยูนนาน)

พันธกิจ

 1. ผลติบณัฑติ สูส่งัคมแห่งภูมิปญัญาและการเรียนรู้ มคีวามสามารถทางวชิาการและทกัษะวชิาชพี มคีณุธรรม จรยิธรรม 

เพื่ อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติพันธกิจอื่ น ๆ 

ของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในและนอกประเทศ เพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของ

สังคมและประเทศชาติ 

 4. ส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้

  1) พฒันาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวตักรรม ยดึหลกัธรรมาภิบาล การใชท้รพัยากรเปน็ไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ

  2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริหาร จัดการด้านการเงินที่เน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้

เมด็เงินอยา่งคุม้คา่ มปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ มแีผนการใชเ้งินทีส่ะทอ้นความตอ้งการใชเ้งินอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

จัดสรรงบประมาณและจดัทำารายงานทางการเงินอยา่งเปน็ระบบทกุพนัธกิจ มรีะบบตรวจสอบการใชเ้งินอยา่งมปีระสทิธิภาพ

  3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ ตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลการดำาเนินงาน เพื่ อนำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่ องสม่ำาเสมอ มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการ

ประกันคุณภาพของคณะ

   4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค

และนอกภูมภิาค เสรมิสรา้งความรว่มมอืและมีเปา้หมายร่วมกันระหวา่งหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่ อ

เป็นการเชี่ยมโยงการดำาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
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เป้าประสงค์

  1. บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์

  2. นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ

  3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

  4. มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5. การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

เอกลักษณ ์

“เชี่ยวชาญศิลปศาสตร์	ประยุกต์ ใช้เพื่	อพัฒนาสังคม”

อัตลักษณ์์

“สำานึกดี	มีคุณธรรม	มุ่งมั่นพัฒนา”

ค่านิยมร่วม	(Shared	Value)	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	(FLAS)

 F = Flexibility    ความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในการเปลี่ยนแปลง

 L = Learning    การเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง

 A = Accountability   ความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กรและต่อสังคม

 S = Success    ความสำาเร็จ
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ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม

1. วงรีรูปหยดน้ำา สื่ อความหมายถึง หยดน้ำาหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำาแห่งการศึกษา เปรียบประดุจ

 การรวมสถานศึกษา มาเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน้ำาตาลเป็นสีประจำาจังหวัด และ สีเหลืองทองเป็น

 สีประจำามหาวิทยาลัย

2. องค์พระธาตุพนมอยู่บนดอกบัว สื่ อความหมายถึง การเคารพสักการะองค์พระธาตุพนม อันเป็นสัญลักษณ์

 ประจำาจังหวัดนครพนมและเป็นตัวแทนของ คุณธรรมที่หลอมรวมใจ ของบุคคลทุกทุกหมู่เหล่าเข้าไว้ด้วยกัน

3. ซุ้มประตูสู่ทิศ สื่ อความหมายถึง ประตูแห่งการศึกษาทั้งสี่ทิศที่เปิดโอกาสบุคคลเข้ามา  แสวงหาองค์ความรู้

4. คลื่ นน้ำาสีฟ้าจำานวนสามเส้น สื่ อความหมายถึง แม่น้ำาโขงซึ่งเป็นแม่น้ำานานาชาติที่ไหล  อย่างต่อเนื่ องเปรียบ

 ประดุจการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคคลทุกชนชาติ

5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก สื่ อความหมายถึง ลายประจำาพระธาตุพนมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมและจำานวน

 เจ็ดดอกนั้นเทียบเท่ากับสถานศึกษาทั้งเจ็ดแห่งที่หลอมรวม เป็นมหาวิทยาลัยนครพนม

6. รวงข้าวสีเหลืองทอง สื่ อความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุ่มกันเพื่ อให้เกิดความสามัคคี เพื่ อ

 เป้าหมายแห่งความสำาเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม

7. ฐานสิงห์ สื่ อความหมายถึง ความมั่นคงและยั่งยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม
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1.	บุคลากร	

	 1.1	 จำานวนบุคลากรทั้งสิ้น	62	คน	

   ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำานวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น   

62 คน จำาแนกตามประเภทบุคลากรได้ดังตารางที่ 1 และจำาแนกตามหน่วยงานในสังกัดดังตารางที่ 2

ตารางที่	1		จำานวนบุคลากรที่จำาแนกตามประเภทสายงาน

				ประเภทบุคลากร

วุฒิการศึกษา

รวมต่ำากว่า

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

วิชาการ  -  - 27 10 37

สนับสนุน 9 8 8  - 25

รวม 9 8 32 10 62

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

ตารางที่		2		จำานวนบุคลากรที่จำาแนกตาม	หน่วยงานในสังกัดและคุณวุฒิการศึกษา

ประเภทสายงาน

วุฒิการศึกษา

รวมต่ำากว่า

ปริญญาตรี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ข้าราชการ 2 2

พนักงานมหาวิทยาลัย 32 8 41

พนักงานราชการ 5 3 8

พนักงานตามสัญญา 9 3 11

รวม 9 8 35 10 62

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

ตารางที่	3		จำานวนบุคลากรที่จำาแนกตามคุณวุฒิการศึกษาและปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

วุฒิการศึกษา

รวม
ต่ำากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

พ.ศ. 2555 19 23 63 27 132

พ.ศ. 2556 21 20 58 19 118

พ.ศ. 2557 20 18 65 15 118

พ.ศ. 2558 20 17 65 18 120

พ.ศ. 2559 9 7 32 7 55

พ.ศ. 2560 9 8 27 10 62
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ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

ตารางที่	4		จำานวนบุคลากรสายวิชาการจำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการและปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ตำาแหน่งทางวิชาการ

รวม
อาจารย์

ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

พ.ศ. 2555 73 2 3 1 79

พ.ศ. 2556 69 3 2 1 75

พ.ศ. 2557 61 3 1  - 65

พ.ศ. 2558 62 3 1  - 66

พ.ศ. 2559 31  -  -  - 31

พ.ศ. 2560 37 - - - 37

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

 1.2			การพัฒนาบุคลากร

ตารางที่	5		จำานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศจำาแนกตามสาขาวิชาและวุฒิการศึกษา

สาขา

จำานวนบุคลากรที่ศึกษาต่อ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

สาขาวิชาเอเชียภาคตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1

Doctor of Philosophy, Culture, History and 

Language (Authropology) 

1

สาขาวิชาการพัฒนาและการพัฒนาสังคม 1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1

สาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 1

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 1

สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ 3

รวม 12

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ตารางที่	6		ผลการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยนครพนม	

ชื่อโครงการ/กิจกรรม จำานวนบุคลากร(คน) สถานที่

1. ร่วมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ 

ในระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559

1 ประเทศกัมพูชา

2. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำาเนิน

กิจกรรมระบบเครือข่ายสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระหว่างวันที่ 16-22 

มกราคม 2561

1 จังหวัดเชียงราย

3. เข้าร่วมศึกษาดูงาน Visit Education 

Training Systems and  Meister 

Education Development in Germany 

ในระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน 2560

1 ประเทศเยอรมนี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 

19-20 มกราคม 2560

1 จังหวัดอุบลราธานี

5. เข้าร่วมอบรมเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

1 จังหวัดอำานาจเจริญ

6. สัมมนา เรื่องหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17-18 

กุมภาพันธ์ 2560

1 จังหวัดขอนแก่น

7. เข้าร่วมประชุมเพื่อเสวนาทางวิชาการ 1 จังหวัดนครปฐม

8. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนิน

งานระหว่างหน่วยจัดการร่วมสสส. ระดับพื้นที่ 

(Node) ทั้ง 43 แห่ง ในระหว่างวันที่ 10-11 

มีนาคม 2560

1 กรุงเทพมหานคร

9. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและการจัดการ

ความรู้เรื่องการบริหารงานวิจัย การบริหาร

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบริหารองค์กร

สีเขียว (Green Office)

1 จังหวัดเชียงราย

10. เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการค้า 

การลงทุนกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศ

ลุ่มน้ำาโขง และจีนตอนใต้ กิจกรรม:การบ่มเพาะ

ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์

และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่ม

จังหวัด ประจำาปีงบประมาณ 2560 วันที่ 17-21 

กรกฎาคม 2560

3 จังหวัดสระบุรี และจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม จำานวนบุคลากร(คน) สถานที่

11. เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงิน 

การคลังภาครัฐ ในระหว่างวันที่ 25-27 

สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามา

1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

12. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ม.นครพนม 

วันที่ 3-6 กันยายน 2561

1 จังหวัดนครพนม

13. เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพกองทุนประชารัฐ

เพื่อสังคมจังหวัดอย่างยั่งยืน วันที่ 18-19 

กันยายน 2560

1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน

37 จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี 

  

ตารางที่	7		ผลงานของบุคลากรที่ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ชื่อ	–	สกุล ชื่อรางวัล

ชื่อหน่วยงานที่ให้รางวัล

พร้อมระบุ	วัน/เดือน/ปี

รางวัลยอดเยี่ยม รอบรู้วัฒนธรรมจีน 

เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับ

อุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับคณะรางวัล

เกียรติบัตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาองค์กร

มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลเกียรติบัตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนา

องค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลเกียรติบัตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนา

องค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลเกียรติบัตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนา

องค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รางวัลเกียรติบัตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนา

องค์กร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ที่มา : งานบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

1.   นางสาวพัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ 

    พร้อมคณะ

2. อาจารย์จารุกัญญา  อุดานนท์

3. นางสาวอาติมา  โอภาส

4. นางสาวณัฐฐาพัชร์  อนันต์ธนวาณิช

5. นายภิรมย์ มองบุญ

6. นายคูณ สีสุทร
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2.		ข้อมูลนักศึกษา		

 2.1	จำานวนนักศึกษาใหม่	ปีการศึกษา	2560	จำาแนกตามระบบการรับสมัคร

  ระบบรับตรง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  32 คน

  ระบบรับตรง (ทั่วประเทศ)  184 คน

  รวมทั้งสิ้น  216 คน

    

	 2.2	จำานวนนักศกึษาทัง้หมด	ปกีารศกึษา	2560	คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร	์มหาวทิยาลัยนครพนม			

มีนักศึกษาที่กำาลังศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมรวมทั้งสิ้น	917	คน		

ตารางท่ี	8		จำานวนนักศึกษาท้ังหมด	ประจำาปีการศึกษา	2560	จำาแนกตาม	หลักสูตร	/	สาขาวิชา		

หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับอุดมศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท

การบริหารทั่วไป 6

รัฐประศาสนศาสตร์ 587 -

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 155 -

นิติศาสตร์ 152 -

ภาษาอังกฤษ 17 -

รวมท้ังส้ิน 911 6

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

	 2.3	ผู้สำาเร็จการศึกษา

  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนมมีผู้สำาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำานวน 115 คน  

จำาแนกตามคณะ  หลักสูตร / สาขาวิชา และระดับการศึกษา  ดังตารางที่ 9

ตารางที่	9		จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา	ปีการศึกษา	2559

คณะ		หลักสูตร/สาขาวิชา

ระดับอุดมศึกษา

ปริญญาตรี ปริญญาโท

การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 13 -

รัฐประศาสนศาสตร์ 78 -

การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 24 -

รวมท้ังส้ิน 115 -

ที่มา : งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี
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	 2.4	ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตร

  คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยันครพนม มุง่พฒันาหลกัสตูรทีห่ลากหลาย โดยมุง่ผลติบณัฑติทีต่รงตาม 

ความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตในท้องถ่ินและประเทศ โดยหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนน้ัน มีทั้งระดับปริญญาโท   

ปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ทั้งหมด จำานวน 7 สาขาวิชา รายละเอียดดังตารางที่ 10 และจำาแนกตามระดับการศึกษา หลักสูตร / ประเภทวิชา  

และสาขาวิชา  ดังตารางที่ 10

	ตารางที่	 10	 	 จำานวนหลักสูตรการศึกษา	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนครพนม		

ในปีการศึกษา	2560	จำาแนกตามระดับการศึกษา	หลักสูตร	/	ประเภทวิชา	และสาขาวิชา

ระดับการศึกษา หลักสูตร สาขาวิชา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

(รป.ม.)

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

ปริญญาตรี  4  ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สาขาวิชาภาษาจีน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  สาขาวิชานิติศาสตร์

ที่มา : งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยนครพนม

3.		ข้อมูลการเงินและงบประมาณ

 ในปงีบประมาณ 2560 คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยันครพนม มงีบประมาณในการบรหิารจัดการทัง้สิน้ 

22,430,903 บาท โดยงบประมาณที่ใช้ ในการบริหารจัดการสว่นใหญเ่ปน็เงินงบประมาณแผ่นดนิ จำานวนทัง้สิน้ 10,432,501 บาท 

และงบประมาณเงินรายได้จำานวน 11,998,402 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 11, 12 และตารางที่ 13 

ตารางที่	11		ข้อมูลการเงินและงบประมาณจำาแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

งบรายจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ รวม

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

บุคลากร 7,560,101 72 5,982,298 50 13,542,399 60 

งบดำาเนินงาน 2,654,370 25 4,817,114 40 7,471,484 33 

งบลงทุน - -   829,670 7 829,670 4 

งบเงินอุดหนุน 99,120 1      369,320 3 468,440 2 

งบรายจ่ายอื่น 118,910 1 -   -   118,910 1 

รวม 10,432,501 100	 11,998,402	 100	 22,430,903	 100	
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ตารางที่		12		ข้อมูลการเงินและงบประมาณจำาแนกตามภารกิจหลัก

	ภารกิจหลัก

งบประมาณแผ่นดิน 	งบประมาณเงินรายได้	 รวม	

จำานวน 	ร้อยละ	 	จำานวน	 	ร้อยละ	 	จำานวน	 	ร้อยละ	

การผลิตบัณฑิต 8,673,191 83 3,615,984 30 12,289,175 55 

การวิจัยและพัฒนา - -   240,000 2 240,000 1 

การบริการวิชาการ 118,910 1 119,320 1 238,230 1 

การทำานุบำารุงศิลป

วัฒนธรรม 

99,120 1 10,000 0 109,120 0 

การบริหารจัดการองค์กร 1,541,280 15 8,013,098 67 9,554,378 43 

รวม	 10,432,501 100	 11,998,402	 100	 22,430,903	 100	

ตารางที่		13		ภาพเปรียบเทียบงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้	ประจำา

ปีงบประมาณ	2560

 
 
6. หน้าที่ 13 เปลี่ยน ตารางที่ 14 ใหม่ (เพราะมองกราฟแท่งแล้วมืดๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. หนา้ 13  ขอ้ท่ี 4  ขอ้ 1-3  ค  าวา่ หอ้งเรียน  ใหต้ดัค าวา่เรียน ออก เหลือแต่ค  าวา่ หอ้ง  
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ตารางที่		14		ภาพเปรียบเทียบงบประมาณตามภารกิจหลัก		ประจำาปีงบประมาณ		2560

ที่มา : งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

4.	 	ข้อมูลอาคาร	สถานที่	 ห้องเรียน	และห้องปฏิบัติการ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยนครพนม

 1. ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง จำานวน  27 ห้อง

 2. ห้องเรียน ขนาด 190 ที่นั่ง  จำานวน 2 ห้อง

 3. ห้องเรียน ขนาด 500 ที่นั่ง จำานวน 1 ห้อง

 4. ห้องจำาลองศาลยุติธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ จำานวน   1  ห้อง

 5.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำานวน   1  ห้อง

ที่มา :  งานอาคารสถานที่  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายนของทุกปี

 
 
 
6. หน้าที่ 13 เปลี่ยน ตารางที่ 14 ใหม่ (เพราะมองกราฟแท่งแล้วมืดๆ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. หนา้ 13  ขอ้ท่ี 4  ขอ้ 1-3  ค  าวา่ หอ้งเรียน  ใหต้ดัค าวา่เรียน ออก เหลือแต่ค  าวา่ หอ้ง  
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ยุทธศาสตร 1

ผูเรียนพัฒนาตน ต� นรู สูสัมมาชีพ : SMART LEARNER



5.	 ผลการดำาเนินงานตามพันธกิจ	/	ผลการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

	 ยุทธศาสตร์ที่	1	:		ผู้เรียนพัฒนาตน	ตื่นรู้	สู่สัมมาชีพ	:	SMART	LEARNER	

ตารางที่	15	รางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา	ที่ ได้รับรางวัลในด้านต่าง	ๆ	ปีการศึกษา	2559

ชื่อนักศึกษา/ทีมงาน ชื่อผลงาน/รางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล

ธิดารัตน์ นนตรี ทีมงานสาขา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ไดร้บัคดัเลอืกจากการเขา้รว่มอบรมเชงิปฏิบตักิาร 

“โครงการอบรมนักข่าวภาคอีสานประจำาปี 2560” 

ให้เผยแพร่บทความลงสื่อออนไลน์ เดอะ อีสาน

เรคคอร์ดเรื่อง “งานรำาลึกประวัติศาสตร์วันเสียง

ปืนแตกจะครึกคร้ืนถ้ามีรัฐบาลเลือกตั้ง” (รางวัล

ค่าตอบแทน 3,000 บาท)

เดอะอีสานเรคคอร์ด 

(the Nissan record)

นายจีระศักดิ์ เมษา

นางสาวกาญจนา ข้ามประเทศ

นางสาว สตรีวิชญ์ วะราวัง

นางสาว นิตยา มานะเสน

พร้อมทีมงานสาขาวิชาภาษาจีน

รางวัลยอดเยี่ยม รอบรู้วัฒนธรรมจีน เข้าร่วมาร

แข่งขันวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่มา : คณะ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางที่	16	กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	และพัฒนาการเรียนการสอน 

ที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดำาเนินการ

1.  โครงการจัดทำาและปรับปรุงหลักสูตร  

1.1  ปรับปรุง หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ต.ค.59 - ก.ย.60

1.2  ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ต.ค.59 - ก.ย.60

1.3  ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต.ค.59 - ก.ย.60

1.4  จัดทำาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ต.ค.59 - ก.ย.60

 

2.  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ที่มีคุณภาพ ระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

2.1  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สู่ตลาดแรงงาน พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.2  กิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอบรม จราจรและการป้องกันภัย

อาชญากรรมในชีวิต ประจำาวัน

ม.ค. - มิ.ย.60

2.3  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการสัมมนา

ทางรัฐประศาสนศาสตร์

พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.4  กิจกรรมรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ ม.ค. - มิ.ย.60

2.5  กิจกรรมสิงห์อีสาน ม.ค. - มิ.ย.60

2.6  กิจกรรมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ค. - มิ.ย.60
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ที่ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดำาเนินการ

2.7   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.8   กิจกรรมกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.9   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติ ศาสตร์ : อบรมบรรยายเพิ่มเติม พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.10  กิจกรรมเตรียมความพร้อมทดลองปฏิบัติงานในวิชาชีพ พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.11  กิจกรรมวันระพี มิ.ย. - ส.ค.59

2.12  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พ.ย.59 - มิ.ย.59

2.13  กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ พ.ย.59 - มิ.ย.60

2.14  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ย.59 - มิ.ย.61

2.15  กิจกรรมบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์ฯ พ.ย.59 - ส.ค.60

2.16  กิจกรรมเสวนาวิชาการ “ปันคำาเว้าเสวนา : ภาษาสังคม การเมือง” ม.ค. - มิ.ย.60

2.17  กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 12-16 - ธ.ค.-59

2.18  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต.ค.59 - ก.ค.60

2.19  กิจกรรมรอบรมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 21 ธ.ค.60

2.20  กิจกรรมรับสมัครนักศึกษา ม.ค. - มิ.ย.60

2.21  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 17 ต.ค. - 23 ม.ค.60

2.22  กิจกรรมกีฬานักศึกษา ม.ค. - มิ.ย.60

2.23  กิจกรรมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชา

       นิติศาสตร์ ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชานิติศาสตร์

ต.ค. - ธ.ค.59
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กิจกรรมต้อนรับนักศึกษา

          จากประเทศเวียดนาม

โครงการกีฬา

นักศึกษา
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โครงการกีฬานักศึกษา

       กิจกรรมประกวดดาวเดือน
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โครงการค่ายภาษาจีน
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โครงการพัฒนานักศึกษา

การสัมนาเรื่อง 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ

จากการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย การพัฒนาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม
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สาขาพัฒนาสังคม

ศึกษาดูงาน

อบต.นาถ่อน
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โครงการเสวนาวิชาการปันคำาเว้า
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โครงการจัดทำาและปรับปรุงหลักสูตร
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โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิม์าตรฐาน

การเรียนรู้ของนักศึกษา
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โครงการแนะแนวการศึกษา

และประชาสัมพันธ์
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
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โครงการพัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมเข้าร่วมแข่งวิชาการ

สาขาวิชาภาษาจีน
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โครงการพิธีซ้อมรับ

พระราชทานปริญญาบัตร
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โครงการสหกิจศึกษา

รวมกับสถานประกอบการ

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร 2

บุคลากรมืออาชีพ เปยมศักยภาพ : SMART PEOOLE



ยุทธศาสตร์ที่		2	:		บุคลากรมืออาชีพ	เปี่ยมศักยภาพ	:	SMART	PEOOLE

ตารางที่	17	การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	มหาวิทยาลัยนครพนม	

ชื่อโครงการ จำานวนบุคลากร(คน) วัน/เดือน/ปี และสถานที่

1.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน

1.1   กิจกรรมพัฒนาศักยาภาพอาจารย์สาขาวิชา

  พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

5 ต.ค.59 - ส.ค.60

1.2   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา

 นิติศาสตร์

6 ต.ค.59 - ส.ค.60

1.3   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา 

       รัฐประศาสนศาสตร์

5 ต.ค.59 - ส.ค.60

1.4   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา

  ภาษาอังกฤษ

3 ต.ค.59 - ส.ค.60

1.5   กิจกรรมพัฒนาบุคลากร : ศึกษาดูงาน

  นอกสถานที่

37 1 - 4 มี.ค.60 

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

1.6   กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร

  ด้านภาษาอังกฤษ

30 ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์

1.7   กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 15 18 พ.ค.60 ห้องประชุมคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1.8   กิจกรรมกีฬาบุคลากร 54 22 ม.ค.60 คณะวิทยาการจัดการ

1.9   กิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตำาแหน่ง

  ทางวิชาการ

38 1 ธ.ค. 59 ที่มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และ 17 พ.ค.60 ที่คณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2.  โครงการส่งเสริมขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติ

 งานของบุคลากร

55 28 ธ.ค. 59 

ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

ที่มา : คณะ วิทยาลัย สำานัก สถาบัน และงาน กจ. สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

*	แนบรูปภาพประกอบพร้อมบรรยายการดำาเนินโครงการ	และบันทึกรูปภาพในไฟล์	JPG	/	JPEG		
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โครงการปฐมนิเทศ

อาจารย์ใหม่
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โครงการพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน
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โครงการส่งเสริมขวัญและกำาลังใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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ยุทธศาสตร 3

อาณาวิทยาเขตพรักพรอม : SMART CAMPUS



ยุทธศาสตร์ที่	3	:		อาณาวิทยาเขตพรักพร้อม	:	SMART	CAMPUS

ข้อมูลอาคาร	สถานที่			

1. ห้องเรียน ขนาด 50 ที่นั่ง จำานวน  27  ห้องเรียน

2. ห้องเรียน ขนาด 190 ที่นั่ง  จำานวน    2  ห้องเรียน

3. ห้องเรียน ขนาด 500 ที่นั่ง จำานวน   1  ห้องเรียน

4. ห้องจำาลองศาลยุติธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ จำานวน   1  ห้อง

5.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   จำานวน   1  ห้อง
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ยุทธศาสตร 4

หลอมพันธกิจ	มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	:	SMART	MISSION



ยุทธศาสตร์ที่	4	:	หลอมพันธกิจ	มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	:	SMART	MISSION

ตารางที่	18	การจัดสรรทุนวิจัย	จำาแนกตามแหล่งงบประมาณที่จัดสรรทุน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560		

แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ ได้รับ

ภายใน

     1)  งบประมาณแผ่นดิน -

     2)  งบประมาณรายได้ 82,000

ภายนอก

     1)  สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) -

     2)  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) -

     3)  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) -

     4)  องค์กรหรือหน่วยงานอื่น 1,400,000

ที่มา : คณะ วิทยาลัย สำานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางที่	19	 ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ	ในระดับชาติและระดับนานาชาติ	

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.2560   

ประเภท จำานวน

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 28

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 1

รวม 29

ที่มา : คณะ วิทยาลัย สำานัก สถาบัน  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางที่	20	งานวิจัย	และงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2560		
 

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ วัน/เดือน/ปี

Metaphorical meaning of 

Love in Leelawadee : A 

Woman in a Thai Buddhist 

Love Novel

นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ ISCAL 2017. 2017 

International Symposium on 

Culture, Arts, and Literature 

Osaka International House, 

Osaka, Japan 

August 

8-10, 2017 

P.110-117
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ วัน/เดือน/ปี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ดร.เขมิกา ทองเรือง การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” 

สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ หอ

ประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ 

กรุงเทพมหานคร 

24 มิถุนายน 

2560

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้สูง

อายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูง

อายุตำาบลนาราชควาย 

อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท

นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์

นายกาญ ดำาริสุ

การประชุมวิชาการะดับชาติ “การ

ศึกษาไทยยุค 4.0” สถาบันรัชต์

ภาคย์ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบัน

รัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร 

24 มิถุนายน 

2560

การท่องเที่ยวศาสนสถาน

ของศาสนาคริสต์ นิกายโรมน

คาทอลิก ในเขตพื้นที่จังหวัด

กลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม 

มุกดาหาร)

นายพัฒนพงษ์ ติระ การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” 

สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ หอ

ประชุมใหญ่ สถาบันรัชต์ภาคย์ 

กรุงเทพมหานคร 

24 มิถุนายน 

2560

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ

ราชบัญญัติควบคุมการขอทาน 

พ.ศ.2559 ของอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ จังหวัดนครพนม

นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท

นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ

นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง

การประชุมวิชาการ นำาเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการ

งานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน” ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาค

เหนือตอนล่าง วังจันทร์วิเวอร์วิว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

จังหวัดพิษณุโลก หน้า 429 วันที่ 

21 กรกฎาคม 2560

ความต้องการท่องเที่ยวพำานัก

ระยะยาวในประเทศไทยของ

กลุ่มนักท่องเที่ยวเกษียณอายุ

ชาวจีน

นางสาวพัทธ์วริน 

อรรคศรีวรโชติ

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว

ระดับชาติครั้งที่ 1  “การ

พัฒนาการท่องเที่ยวไทย

สู่ศตวรรษที่ 21” ณ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี หน้า 108-111

20-21 

พฤษภาคม 

2560
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ วัน/เดือน/ปี

เหตุผลในการเลือกเรียนต่อ

สาขาภาษาจีนของนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด

นครพนม

ดร.ติตต์ โสภิณ 

พิเชษฐ์ลดารมณ์

การประชุมวิชาการท่องเที่ยว

ระดับชาติครั้งที่ 1 “การ

พัฒนาการท่องเที่ยวไทย

สู่ศตวรรษที่ 21” ณ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี หน้า 108-111

20-21 

พฤษภาคม 

2560

การเปลี่ยนแปลงของกระบวน

ยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0

นายสุรศักดิ์ แสนพรหม

นางสาวสุภธิดา สุกใส

นายนิพนธ์ กัลยาเรือน

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านการบริหารกิจการสาธารณะ 

ภายใต้ประเทศไทย 4.0 ณ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 สิงหาคม 

2560

ความวิตกกังวลในการพูด

ภาษาจีนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

นครพนม จังหวัดนครพนม

ดร.จิตต์ โสภิณ 

พิเซษฐ์ลดารมณ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ

และวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “พลังทาง

ปัญญาของมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ : ปัญหาและความ

ท้าทาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

26 สิงหาคม 

2560

การวางแผนเพื่อการบริหาร

โครงการในองค์การ

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับ

พิเศษ พฤษภาคม 2560  หน้า 

679 -690

รูปแบบการพัฒนาการดำาเนิน

งานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กร

ชุมชนตำาบล จังหวัดนครพนม

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ฉบับ

พิเศษ) ประจำาเดือนเมษายน – 

มิถุนายน พ.ศ. 2560

บทบาทหน้าที่ของกำานัน ผู้ ใหญ่

บ้าน ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน

ดร.เขมิกา ทองเรือง วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับ

พิเศษ พฤษภาคม 2560 

หน้า 701 - 714

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ

การพัฒนาองค์การ

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับ

พิเศษ พฤษภาคม 2560  หน้า 

617 - 626
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ วัน/เดือน/ปี

กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจัดการ พื้นที่สาธารณะ 

“หาดแห่” เกาะกลางแม่น้ำาโขง

นางสาวกชกร เดชะคำาภู วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5

เทคนคิการทำางานกบักลุ่มคนเข้า

ถึงยาก : บทเรียนการทำางาน

กับคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนคร

ขอนแก่น

นายคณิน เชื้อดวงผุย การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ 13 ณ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1-4 

พฤศจิกายน 

2560

ผลกระทบที่ประชาชน ได้รับ

จากนโยบายเขตเศรษฐกิจในเขต

อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ 

มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัด

ขอนแก่น

6 ตุลาคม 

2560  

การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในเขตอำาเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม

นายสุริยนต์ หลาบหนองแสง การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ 

มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัด

ขอนแก่น

6 ตุลาคม 

2560

เรื่อง ความต้องการสนับสนุน

ในการทำาวิจัยของบุคลากรสาย

วิชาการ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม

ดร.ปิติณัช ไศลบาท การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ 

มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัด

ขอนแก่น

6 ตุลาคม 

2560

แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้สูง

อายุ กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูง

อายุ ตำาบลนาราชควาย อำาเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม

นายกาญ ดำาริสุ “การศึกษาไทย4.0” สถาบันรัชต์

ภาคย์ ณ หอประชุมใหญ่ สถาบัน

รัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร

24 มิถุนายน 

2560
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ วัน/เดือน/ปี

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช

บัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 

2559 ของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 

จังหวัดนครพนม

นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท การประชุมวิชาการ นำาเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วัง

จันทร์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม  

จังหวัดพิษณุโลก

21 กรกฎาคม 

2560

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เพศ วิถีศึกษาสำาหรับวัยรุ่น : 

กรณีศึกษาอำาเภอเมือง จังหวัด

นครพนม

นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท การประชุมวิชาการและเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ 

มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  

จังหวัดขอนแก่น

6 ตุลาคม 

2560

บุญราศีมรณสักขีแห่งสอง

คอน : การสร้างความทรง

จำาร่วมและตัวตนทางศาสนา

ของคริสต์ท้องถิ่น ในการ

ประชุมวิชาการด้านวิชา

ปรัชญาและศาสนา “ศาสนา

กับรัฐ : Fundamentalism, 

Secularism และ Post-

Secularism”

นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี จัดโดยภาควิชาปรัชญา คณะ

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ณ ห้อง ว.115 อาคาร

วชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปกร

27 เมษายน 

2560

บททดลองว่าด้วยการจัด

กระบวนการเรียนรู้ของ

พิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิต ในงาน

ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ 

Museum Forum 2017 “แกะ

ปมปัญหางานการศึกษาใน

พิพิธภัณฑ์ไทย”

นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

แห่งชาติ ณ ศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร (องค์การมหาชน) 

กรุงเทพมหานคร

2-3 สิงหาคม 

2560

การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่อง

เสาค้ำาฟ้าองค์พระธาตุพนม

ดร.วิสิฎฐ์ คิดคำาส่วน วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2560

แนวคิดเรื่องมนุษย์ใน

วรรณกรรมเรื่องปฐมกับปู่สัง

ไขยยพื้นโลกชาดก

ดร.วิสิฎญ์ คิดคำาส่วน วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 

เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.

2560
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เจ้าของผลงาน ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ วัน/เดือน/ปี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อการพัฒนาองค์การ

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  

(ฉบับพิเศษ) ประจำาเดือนเมษายน 

- มิถุนายน พ.ศ. 2560

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับ

ความขัดแย้งในองค์กร

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  

(ฉบับพิเศษ) ประจำาเดือนเมษายน 

- มิถุนายน พ.ศ. 2560

การบริหารพัฒนาราชการไทย ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ วารสาร มจร สังคมศาสตร์

ปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2  

(ฉบับพิเศษ) ประจำาเดือนเมษายน 

- มิถุนายน พ.ศ. 2560

ที่มา : งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ตารางที่	21		กิจกรรม/โครงการ	ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดำาเนินงาน

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

2.1  กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

4 พ.ย.59

2.2  กิจกรรมบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายในชีวิตประจำาวันแก่นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชน

สาขาวิชานิติศาสตร์ 16 พ.ย.59

2.3  กิจกรรมสานสายใยรักเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 5 - 6 พ.ย.59

2.4  กิจกรรมคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสัญจร สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา

 ต.ค.59 - ก.ค.60

2.5  กิจกรรมอบรมพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและ

บริการเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 10ม.ค. - 8 ก.พ.60

2.6  กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับ

การเรียนการสอน การวิจัย และการทำานุบำารุง

ศิลปวัฒธรรม

 2.6.1 สำาหรับระดับปริญญาโท

 2.6.1 สำาหรับระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา

ต.ค.59 - ส.ค.60

NPU Annual Report 2017

รายงานประจำาปี 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 43



2.7 กิจกรรมบริการวิชาการกับเครือข่ายความ

ร่วมมือภายนอกประเทศ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก.ค. - ส.ค.60

3.  โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้

3.1  กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง

3.2  กิจกรรมถ่ายทอดคำาบรรยายกฎหมายสำานัก

อบรมกฎหมายสำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

มิ.ย. - ส.ค.60

มิ.ย. - ส.ค.60

ตารางที่	22	 กิจกรรม/โครงการ	ด้านการทำานุบำารุง	ส่งเสริม	และเผยแพร่ศิลปะ	วัฒนธรรมในอนุภูมิภาค

	 ลุ่มน้ำาโขง	

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ระยะเวลาดำาเนินงาน

4.  โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

4.1   กิจกรรมวันสำาคัญ ประเพณีวันสงกรานต์

- ประเพณีวันสงกรานต์ (นักศึกษา)

- ประเพณีวันสงกรานต์ (บุคลากร)

งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

งานบุคลากร

เม.ย.60

เม.ย.60

4.2   กิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมคณะ

   ศิลปะศาสตร์ฯ

- กิจกรรมวันลอยกระทง

- ปรับปรุงชุดรำาไทย

- อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

งานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

18 พ.ย.59

29 ธ.ค.59

26 เม.ย.60

4.3   กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์

  และวัฒนธรรม

สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา

ต.ค.59 - ก.ค.60

4.4   กิจกรรมก่อตั้งศูนย์ข้อมูลชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง

สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มนุษยวิทยา

ต.ค.59 - ก.ค.60
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โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมวันสำาคัญ

ประเพณี

วันสงกรานต์
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กิจกรรมไหว้ครู
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โครงการ

บริการวิชาการ
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
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ยุทธศาสตร 5

องคกรอุดมศึกษา มุงธรรมาภิบาล : SMART ORGANIZATION



ยุทธศาสตร์ที่	5	:	องค์กรอุดมศึกษา	มุ่งธรรมาภิบาล	:	SMART	ORGANIZATION	

ตารางที่	23		กิจกรรม/โครงการ	บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/

โครงการ
ระยะเวลาดำาเนินงาน

1.  โครงการการจัดการความรู้ (KM)

1.1  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต

1.2  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

11 ม.ค. - 3 พ.ค.60

2. โครงการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2.1  กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2.2  กิจกรรมจัดทำารายงานประจำาปี

2.3  กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2560 -2563) 

และจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำาปีงบประมาณ 2561

2.4  กิจกรรมปรับแผนกลางปี

2.5  กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี 

(2560 -2563)

2.6  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจำาคณะ

2.7  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

2.8  กิจกรรมจัดทำาแผนจัดซื้อจัดหาวัสดุถาวรและ ครุภัณฑ์

งานประกันคุณภาพ

งานแผน

งานแผน

งานแผน

งานการเงิน

สำานักงานคณบดี

งานบุคลากร

งานพัสดุ

19 ธ.ค.59 - 7 ก.ค.60

ม.ค. - ก.พ.60

27 มิ.ย.2560

15 ม.ค. - 30 ก.พ.60

28 มิ.ย. 2560

ต.ค.59 - ก.ย.60

2 มิ.ย. 60

มิ.ย. - ก.ค.60

2.9  โครงการบริหารจัดการคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์

ต.ค.59 - ก.ย.60

2.10  โครงการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง 

ปีงบประมาณ 2561 

งานแผน 24 ก.ค.60
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับคณะ	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนครพนม	ประจำาปีการศึกษา	2559

ตาราง	ป	1		ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ	สกอ.

ประเภทสถาบัน R  กลุ่ม  ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี
  

องค์ประกอบ

คุณภาพ

เป้าหมาย

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ดำาเนินงาน

จากการประเมิน

ของกรรมการ

คะแนนประเมิน	

โดยคณะกรรมการ

(ตามเกณฑ์	สกอ.)

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน	SAR)

องค์ประกอบที่	 1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3.01 คะแนน 2.43 2.43 2.43 ต้องปรับปรุง

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ 24 ร้อยละ 24.19 ร้อยละ 24.19 3.02 พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 36 ร้อยละ 0 ร้อยละ 0 0.00 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 คะแนน 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ดี

ข้อ 5 ไม่เห็นผลการปรับปรุง

ที่ชัดเจน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 6 ข้อ 6 ข้อ 2 ข้อ 2.00 ต้องปรับปรุง

ข้อ 2 แผนกิจกรรมนักศึกษา

ยังไม่สะท้อนกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 5 ด้านอย่างชัดเจน 

ทำาให้การดำาเนินตามข้อ 4, 

5 และ 6 จึงไม่สะท้อนการ

พัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่	 1 2.74 พอใช้

องค์ประกอบที่	 2

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  6 ข้อ 6 ข้อ  5 ข้อ 4.00 ดี

ข้อ 6 ขาดการเชื่อม

โยงระบบกลไกระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับคณะฯ ทำาให้

ไม่มีการเสริมความรู้ทางด้าน

นี้ ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5.00 คะแนน 159,910.96 

บาท/คน

104,521.67 บาท/

คน

5.00 ดีมาก

ค่าคะแนนเท่าเดิมแต่ยอดเงิน

เปลี่ยนแปลงเนื่องจากสัญญา

รับทุนวิจัยเป็นสัญญา 2 ปี 

จึงให้คิดยอดเงินเฉพาะ

ปีงบประมาณ 2560

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 5.00 คะแนน ร้อยละ 25.16 ร้อยละ 25.16 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่	 2 4.67 ดีมาก

52 รายงานประจำาปี 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

NPU Annual Report 2017



องค์ประกอบ

คุณภาพ

เป้าหมาย

คะแนน

ประเมิน

ตนเอง

ผลการ

ดำาเนินงาน

จากการประเมิน

ของกรรมการ

คะแนนประเมิน	

โดยคณะกรรมการ

(ตามเกณฑ์	สกอ.)

หมายเหตุ

(เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจากที่ระบุใน	SAR)

องค์ประกอบที่	3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ดี

ข้อ 5 ไม่เห็นผลการปรับปรุง

ที่ชัดเจน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่	 3 4.00 ดี

องค์ประกอบที่	 4

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  7 ข้อ 6 ข้อ  5 ข้อ 4.00 ดี

ข้อ 5 ไม่เห็นผลการปรับปรุง

ที่ชัดเจน

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่	 4 4.00 ดี

องค์ประกอบที่	 5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 ดี

ข้อ 6 ขาดการกำากับติดตาม

ผลการดำาเนินงานตามแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 6 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 ดี

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่	 5 4.00 ดี

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.57 ดี

ตาราง	ป	2	ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ

องค์

ประกอบ

คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ I P O
คะแนน

เฉลี่ย

0.00	-	1.50	การดำาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51	-	2.50	การดำาเนินงานต้องปรับปรุง

2.51	-	3.50	การดำาเนินงานระดับพอใช้

3.51	-	4.50	การดำาเนินงานระดับดี

4.51	-	5.00	การดำาเนินงานระดับดีมาก

1 6 2.67 3.00 2.43 2.74 การดำาเนินงานระดับพอใช้

2 3 4.00 5.00 5.00 4.67 การดำาเนินงานระดับดีมาก

3 1 - 4.00 - 4.00 การดำาเนินงานระดับดี

4 1 - 4.00 - 4.00 การดำาเนินงานระดับดี

5 2 - 4.00 - 4.00 การดำาเนินงานระดับดี

รวม 13 4 7 2 - -

ผลการประเมิน 3.26 3.71 3.72 3.57 การดำาเนินงานระดับดี
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* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับสำานักงานคณบดี	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนครพนม	ประจำาปีการศึกษา	2559

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย

ผลการดำาเนิน

งาน

การบรรลุเป้า

หมาย

คะแนน

กรรมการ

ประเมิน

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่	1

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 3.51 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 3.86 P 4.00 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 *ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 5 ข้อ

**คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2559

องค์ประกอบที่	2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 3 ข้อ ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 5 ข้อ ขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ร้อยละ 

80 ขึ้นไป

ร้อยละ 87.50 P 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 3.51 ขึ้นไป ค่าเฉลี่ย 3.79 P 3.79 ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 4 ข้อ

**คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2559องค์ประกอบที่	3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 4.26 ดี

*ตัวบ่งชี้ที่	1.2	ไม่ขอรับการประเมินในปีการศึกษา	2559

**ตัวบ่งชี้ที่	1.3,	2.1,	2.2,	2.5	และ	3.1	คณะกรรมการไม่ขอตรวจ	เนื่องจากเป็นการประเมินคุณภาพปีการศึกษา

แรก	และเป็นการดำาเนินงานในช่วงระยะสั้น	ข้อมูลส่วนใหญ่ที่แต่ละสำานักงานคณบดีนำามาใช้เป็นข้อมูลในระดับคณะ	

และได้ ให้ข้อมูลในเชิงเสนอแนะสำาหรับการประเมินเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป
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โครงการการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน
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โครงการ

จัดการความรู้ 

(KM)
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โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี 

(2560-2564) และจัดทำาแผนปฏิบัติราชการ 2561
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โครงการสงเสริมตรวจสุขภาพ

บุคลากร

โครงการทบทวน

แผนกลยุทธ์

ทางการเงิน 5 ปี 

(2560-2564)

ทางการเงิน 5 ปี 
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