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ค าน า 
 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพของทุกหน่วยงานในคณะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
ได้ด าเนินการมาทุกวงรอบปีการศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 มาโดยตลอด ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้กรอบของมหาวิทยาลัยนครพนม                  
6 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้  ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรอบการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะด้วยความตั้งใจ
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับทั้งในระดับส านักงานคณบดี         
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จนสามารถสรุปผลเป็นรายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
 
 

 
    
                

     (อาจารย์ ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์) 
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
             มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทสรุปผู้บริหาร 
การประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม            
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมา
ได้มีการปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547                       
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่      
15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  
 หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฎมาระยะหนึ่ง  รัฐบาลมีนโยบายในการตั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน  ดังนั้นจึง
ก าหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  วิทยาเขตนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็น
คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม นับแต่นั้น  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 36 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 24 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 60 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 354 คน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ขอรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ในระดับคณะ จ านวน 6 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.95) 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินรายมาตรฐานคุณภาพ 
6 มาตรฐาน มีดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53) 
 มาตรฐานที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
 มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย  อยู่ในระดับดีมาก 
(ค่าเฉลี่ย 5.00) 
 มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
 มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.19) 
 มาตรฐานที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน (ค่าเฉลี่ย 1.33) 
 
 ประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน มีดังนี ้
 1. ควรสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตร (TQR) ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 2. ควรมีระบบติดตามบุคลากรที่ส่งผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 2. ควรมีแผนพัฒนานักศึกษาปีสุดท้ายเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทั้ง 3 ภาษา และทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 1.1  ชื่อหน่วยงาน และท่ีตั้ง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000  
  โทรศัพท์ 042 587100  โทรสาร 042 587100  
  เว็บไซต์ : http://flas.npu.ac.th/web/ 
 
 1.2  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม 
ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 
 สถาบั นร าชภัฏนครพนม  เป็ นสถาบั น อุดมศึ กษา  สั งกั ดส านั ก ง านสภาสถาบั นร าชภั ฏ 
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2544 มาตรา 7  “ให้สถาบันราช
ภัฏ   เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท าการ
วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู” สถาบันราชภัฏนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและ
สังคม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วน
ของสังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง 
รูปแบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้ง
ทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาองค์การ ในภาพรวมให้เป็น
ระบบมากขึ้น เพ่ือจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
 การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 หลังจากนั้นในวันที่ 2 กันยายน 2548 ได้มีการหลอม
รวมสถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม  121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547  นับเรื่อยมาจนกระทั่ง วันที่ 1 กันยายน 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม 
พุทธศักราช 2548 ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 
 การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ            
ในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10            
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550           
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 42ก ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 



 
 

๗ 

 

 2.  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 
 2.1  ปรัชญา 
 จริยธรรม  น าปัญญา  สร้างคุณค่าความเป็นคน 

 2.2  วิสัยทัศน์  
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคณะชั้นน า 

ที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  ข้อความอธิบายวิสัยทัศน์ 
 1) องค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน

และกันภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์ส าคัญ คือ เอ้ือให้เกิดโอกาส
ในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง(Core 
competence) ขององค์กร เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลา   

 2) คณะชั้นน า หมายถึง ชั้นน าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หมายถึง กลุ่มประเทศ 6 ประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม จีน
ตอนใต ้
 2.3  พันธกิจ  
   ๒.3.1. ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
           ๒.3.2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติพันธกิจอ่ืนๆของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
           ๒.3.3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ   
           ๒.3.4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
           ๒.3.5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้ 
   1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ 
   2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริหาร จัดการด้านการเงินที่เน้นความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณและจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกพันธ
กิจ มีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มี
การพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะ 
    4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ     
ทั้งในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชี่ยมโยงการด าเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
 
 
 



 
 

๘ 

 

 2.4  เป้าประสงค์ 
  ๒.4.1 บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
  ๒.4.2 นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ 
  ๒.4.3 มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  ๒.4.4 มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.4.5 การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา วจิัย และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรรม 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและบณัฑติศึกษา รองคณบดฝี่ายบริหาร และประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการประจ าคณะ  

คณบด ี

กลุ่มงานกิจการพเิศษ 

กลุ่มงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

กลุ่มงานประชาสัมพันธ ์

กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานบุคลากร 

หัวหน้าสาขาวิชา 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 

กลุ่มงานบริการวิชาการแกส่ังคม 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงานบริการศึกษา 

3.  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างระบบงาน 
 3.1 โครงสร้างองค์กร  
 



 
 

๑๐ 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนครพนม 

สาขาวิชา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
(รปม.) 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(รปบ.) 

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มนุษยวิทยา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชาภาษาจีน 

ส านักงานคณบดี 

กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

กลุ่มงานบุคลากร 

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 

กลุ่มงานบริการศึกษา 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 

ศูนย์ชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุ 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

ศูนย์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อ
การพึ่งตนเอง 

 3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 



 
 

๑๑ 

 

4.  รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะ 
 4.1  รายช่ือผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒ อาจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา 

๓ อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

๔ อาจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๕ อาจารย์จุฑาลักษณ์  แสนโท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

๖ อาจารย์อาทิตย์  ผดุงเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และท านุบ ารุง  
ศิลปวัฒนธรรม 

๗ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์  กุลวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
๘ นางสภาพร  คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 

  

 4.2  คณะกรรมการประจ าคณะ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๒ อาจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา 

๓ อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

๔ อาจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๕ อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
๖ อาจารย์เจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๗ อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๘ อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๙ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 

๑๐ อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
๑๑ นายมงคล ตันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒ นายพิทักษ์ ต่อยอด ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓ นายอนันต์ สุวรรณหงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑4 อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ ตัวแทนคณาจารย์ 
15 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท ตัวแทนคณาจารย์ 
16 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ ตัวแทนคณาจารย์ 
๑7 นางสภาพร คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
๑8 นายชรินทร์ เดชะค าภู ผู้ช่วยเลขานุการ 
19       น.ส.อาติมา โอภาส ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



 
 

๑๒ 

 

5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 

ระดับ หลักสูตร สาขาวิชา 

ปริญญาตรี 
 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน 

 

 
6. จ านวนนักศึกษา 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา รวม 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
  1. สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 314 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
  ๒. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 98 
  ๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 88 
  ๔. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3 
  ๕. สาขาวิชาภาษาจีน 30 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  
  1. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 121 

รวมทั้งสิ้น 654 
 
7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

สถานภาพและสายงาน จ านวน (คน) 
สายวิชาการ  
อาจารย์ทั้งหมด 36 
- ลาศึกษาต่อ 1 
- ปฏิบัติงานจริง 35 
สายสนับสนุน  
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 24 
- พนักงานมหาวิทยาลัย 6 
- พนักงานราชการ 8 
- พนักงานตามสัญญา 10 

รวมทั้งสิ้น 60 
        * หมายเหตุ : นับจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์ สกอ. 
 
 
 



 
 

๑๓ 

 

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
 8.1 งบประมาณ 
  8.1.1  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จ าแนกตามประเภทงบประมาณ) 

งบประมาณ  งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
งบรายจ่าย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บุคลากร ๗,๕๖๐,๑๐๑ ๗๕ ๒,๕๗๒,๐๕๖ ๓๗ ๑๐,๑๓๒,๑๕๗ ๕๙ 
งบด าเนินงาน ๒,๓๗๒,๓๐๐ ๒๓ ๔,๐๒๑,๔๖๑ ๕๗ ๖,๓๙๓,๗๖๑ ๓๗ 
งบลงทุน - - ๑๘๕,๔๘๓ ๓ ๑๘๕,๔๘๓ ๑ 
งบเงินอุดหนุน - - ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ 
งบรายจ่ายอื่น ๑๘๘,๗๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๐๙,๗๐๐ ๑ 

รวม ๑๐,๑๒๑,๑๐๑ ๑๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๑๒๑,๑๐๑ ๑๐๐ 
 
  8.1.2  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (จ าแนกตามภารกิจหลัก) 

ภารกิจหลัก 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การผลิตบัณฑิต ๙,๑๘๒,๗๕๕ ๙๑ ๖,๑๕๒,๒๘๕ ๘๘ ๑๕,๓๓๕,๐๔๐ ๙๐ 
การวิจัยและพัฒนา - - ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑ 
การบริการวิชาการ ๑๑๘,๗๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๑๓๘,๗๐๐ ๑ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๗๐,๐๐๐ ๑ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๙๑,๐๐๐ ๑ 

การบริหารจัดการองค์กร ๗๔๙,๖๔๖ ๗ ๖๐๖,๗๑๕ ๙ ๑,๓๕๖,๓๖๑ ๘ 
รวม ๑๐,๑๒๑,๑๐๑ ๑๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๗,๑๒๑,๑๐๑ ๑๐๐ 

 
  8.2  อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

รายการห้อง ขนาดห้อง รายละเอียด 

1 ห้องเรียนรวม 1   14.30x19.30 เมตร   เก้าอ้ีพร้อมโต๊ะ จ านวน 192 ตัว 
2 ห้องเรียนรวม 2   14.30x19.30 เมตร   เก้าอ้ีพร้อมโต๊ะ จ านวน 192 ตัว 
3 ห้องปัญญาวี   7.80x16.30 เมตร เก้าอ้ีพร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 
4 ห้องบัณฑิต1   7.40x11.50 เมตร เก้าอ้ีพร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 
5 ห้อง 131   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
6 ห้อง 132   7.50x8.50 เมตร เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
7 ห้อง 133   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
8 ห้อง 134   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
9 ห้อง 135   7.50x8.50 เมตร เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 

10 ห้อง 136   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
11 ห้อง 141 7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
12 ห้อง 142   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
13 ห้อง 143   7.50x8.50 เมตร เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 



 
 

๑๔ 

 

ล าดับ
ที ่

รายการห้อง ขนาดห้อง รายละเอียด 

14 ห้อง 144   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
15 ห้อง 145   7.50x8.50 เมตร เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
16 ห้อง 146   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
17 ห้อง 153   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
18 ห้อง 154   7.50x8.50 เมตร   เก้าอ้ี จ านวน 50 ตัว 
19 ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
8.40x16.70 เมตร โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 28 ตัว 

20 ห้องประชุมบัณฑิต   5.70x13.30 เมตร โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 30 ตัว 
21 ห้องประชุมพนมศิลป์ 21.50x28.50 เมตร เก้าอ้ี จ านวน 500 ตัว 
22 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 7.50x8.50 เมตร   เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 41 

เครื่อง 
23 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 7.40x11.50 เมตร เก้าอ้ีพร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 

 
ล าดับ

ที ่
รายการอุปกรณ์ ขนาด จ านวน 

1 โปรเจคเตอร์ 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง 
2 โปรเจคเตอร์ 3,000 ANSI Lumens 18 เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 5,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง 
4 เครื่องฉายทึบแสง(วิชวล)  21 เครื่อง 
5 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 19  จอ 
6 จอรับภาพชนิดมือดึง 120 นิ้ว 2 จอ 
7 เครื่องปรับอากาศ 38,000 บีทียู 30 เครื่อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 40,000 บีทียู 23 เครื่อง 
9 เครื่องปรับอากาศ 60,000 บีทียู 6 เครื่อง 

10 เครื่องปรับอากาศ 180,000 บีทียู 4 เครื่อง 
11 ชุดไมโครโฟนไร้สาย  6 ชุด 
12 พัดลมติดฝาผนัง  56 เครื่อง 
13 ชุดควบคุมการสนทนาและ

บันทึกเสียง 
 2 เครื่อง 

14 ชุดไมโครโฟนประธาน  3 ตัว 
15 ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม  38 ตัว 
16 ชุดเครื่องเสียง  21 ชุด 
18 ล าโพง  86  ตัว 

 
 
 
 



 
 

๑๕ 

 

  8.3  สถานที่จัดกิจกรรม 
   8.3.1  ห้องประชุมบัณฑิต      บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.2  ห้องประชุมพนมศิลป์    บรรจุได้จ านวน    500  คน 
   8.3.3  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.4  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.5   ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง   บรรจุได้จ านวน   40  คน 
   8.3.6   ลานกลางแจ้ง      บรรจุได้จ านวน    400  คน 
 
9. เอกลักษณ์ 
 9.1  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
     “เสริมสร้างความรู้สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 9.2 เอกลักษณ์คณะ 
       “เชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสังคม” 
 
10. อัตลักษณ์ 
 10.1  อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม 
   - มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency) 
   - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Communication) 
   - เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
     (Cultural Understanding) 
 10.2 อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ 
         “ส านึกดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา” 
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ส่วนที่  2   
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 



 
 

๑๗ 

 

ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา 
 ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ประจ าปีการศึกษา 256๐ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับดี 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1 ผู้บริหารคณะและผู้บริหารหลักสูตร  ควรร่วมกันระดมสมองในการพัฒนา

แนวทางการก ากับ ติดตาม การบริหารจดัการหลักสูตรไปสู่การสร้างระบบ
กลไก การก ากับติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรให้ผลการบริหารหลักสูตร
ที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ และอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประชุมระดมสมองในการหา
แนวทางการพัฒนา การบริหารหลักสูตรให้ดีขึ้น เช่นการบริหารหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พัฒนาหลักสูตรเป็น
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2561 

2 การน าเสนอข้อมูลระบบกลไก การประเมินกระบวนการภายใต้วงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) ภายใต้ตัวบ่งช้ีระดบัหลักสตูรยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนมาก
นัก 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์จัดโครงการเทคนิคในการเขียนผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจดัเก็บข้อมลูในระดับหลักสตูร
และระดับคณะ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 62 วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ จากคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผลส าเร็จของโครงการ สามารถด าเนินการได้บรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการทุก
ประการ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 46 คน ตามเป้าหมายที่โครงการก าหนด  บุคลากร   
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์เข้าร่วมโครงการรับทราบเทคนิคการเขียนผล
การด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา และการจัดเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ และบุคลากรได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้และท าความเข้าใจในการ
จัดเก็บข้อมลูในระดบัหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 

3 ผู้บริหารคณะและผู้บริหารหลักสูตร ควรพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) และใช้แผนฯ ดังกล่าวในการก ากับ
ติดตามการพัฒนาตนเองของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะ
ในประเด็นการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ผู้บริหารไดม้ีการประชุมร่วมกบัอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เพือ่พิจารณา
การท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) จนได้รูปแบบวิธีการที่ชุดเจน ในวันท่ี 9 
พฤศจิกายน 2561  
2. ผู้บริหารไดม้อบหมายแต่ละหลกัสูตรใช้แบบดังกลา่วในการก ากับติดตามการ
พัฒนาตนเองของคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุนต่อไป 

4 คณาจารย์ในทุกหลักสูตรยังไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลต่อการพัฒนา
หลักสตูรให้เติบโต โอกาสในการพฒันาหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา การ

1. คณะฯได้มีการประชุมเพื่อหารปูแบบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่
ชัดเจนและใหค้ณาจารย์แต่ละหลกัสูตรไดด้ าเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการ



 
 

๑๘ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
บริการวิชาการตลอดจดการพัฒนาความเชี่ยวชาญ ผู้บริหารคณะจึงควร
พัฒนาและใช้แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นแนวทางในการส่งเสริม
ผลักดันและก ากับติดตามการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลในการเกิด
ความก้าวหน้าในงานอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาตนเอง 
2. นอกจากการพัฒนาบุคลากรของคณะฯในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง และ
การใช้แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นการก ากับติดตามการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการส่งผลให้ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ด าเนินการประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 16 ราย ดังนี้ 
1) รอผลประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 3 ราย 2) อยู่ใน
ระหว่างการทาบทามผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 7 ราย 3) รับทราบผลประเมินการ
สอน/พร้อมส่งเอกสาร จ านวน 1 ราย 4) รับทราบผลประเมินการสอน จ านวน 
1 ราย 5) อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน จ านวน 4 ราย 

5 การประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนต่างๆ ยังไมม่ีความชัดเจน 
ผู้บริหารคณะจึงควรระดมสมองรว่มกับคณาจารย์ในการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนต่างๆ ให้มีความชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาแผนต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. คณะฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของ
แผนกิจการนักศึกษา  
2. ฝ่ายกจิการนักศึกษาไดด้ าเนินการตามแนวทางที่ได้วางไว้ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีวตัถุประสงค์และตัวชีวัดดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการพัฒนาตามการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 
2. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ
ตัวชีวัดความส าเร็จของแผน 
1. มีการด าเนินโครงการตามแผนฯในปีงบประมาณ2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  
2. จ านวนโครงการที่ท าให้เกิดการพัฒนาตามการเรยีนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 
บรรลเุป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
3.จ านวนโครงการส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) ทั้ง5ด้าน บรรลุเป้าหมาย ท้ัง 5 ด้าน 
3. มอบหมายเจ้าหนา้ที่งานกิจการนักศึกษาเขียนรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์ตัวชี้วัด 



 
 

๑๙ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ซึ่งการประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนจะด าเนินการได้เมื่อสิ้นสุด
การด าเนินทุกโครงการตามแผน 

6 ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรของคณะควรร่วมกันระดมสมอง
ในการปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศท่ีปรากฏในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย ให้เป็นปัจจุบัน (Up to date) และควรมีการวิเคราะห์ 
จ าแนกแยกแยะข้อมลูให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 

มีระบบสารสนเทศของการวิจัยในรูปแบบของฐานข้อมูลคณะศลิปศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลวิจัยและนวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  ประชุมฝ่ายงานวิจัย ในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยให้มีเนื้อหาและข้อมูลของงานวิจัยของบุคลากร
ของคณะฯ ในฐานข้อมูลวิจยั 

7 ผลงานทางวิชาการของคณาจารยม์ีการกระจุกตัวอยู่ในส่วนของบทความวิจัย 
ฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(16 ผลงาน) ท าให้ได้คา่น้ าหนักตอ่ผลงานน้อย (0.20/ผลงาน)  ผู้บริหาร
คณะจึงควรส่งเสริมและผลักดันใหค้ณาจารย์พัฒนาคณุภาพผลงานให้สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1  ได้ เพื่อท าให้ค่าน้ าหนักของ
ผลงานเพิ่มขึ้น 

มีบทความที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในฐาน 1 ดังนี้ 
1.ปัจจัยทีส่่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้าชายแดน 
ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ (ดร.กชกร เดชะค าภู) 
2.ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม (นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์) 
3. การมสี่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับ
บริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาต าบลยอดชาด อ าเภอวังยาง 
จังหวัดนครพนม (ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์) 
4. รูปแบบการพัฒนาการด าเนินงานกลุ่มองค์กร ของสภาองค์กรชุมชนต าบล 
จังหวัดนครพนม (ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์) 
5. บทบาทหน้าท่ีของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชน (ดร.เขมิกา ทอง
เรือง) 
6. ภาวะผู้น าเพื่อการบริหารส านักงานสมัยใหม่ (ดร.เขมิกา ทองเรือง) 
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการพัฒนาองค์การ (ดร.วรวุฒิ อินทนนท์) 
8. กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับความขัดแย้งในองค์กร (ดร.วรวุฒิ อินทนนท์)  
9. การบริหารพัฒนาราชการไทย (ดร.วรวุฒิ อินทนนท์) 
10. กลไกการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นท่ีสาธารณะ “หาดแห่” 
เกาะกลางแม่น้ าโขง (ดร.กชกร เดชะค าภู) 
11. การตีความเชิงสัญลักษณเ์รื่องเสาค้ าฟ้าขององค์พระธาตุพนม (ดร.วิสิษฐ์ 



 
 

๒๐ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คิดค าส่วน) 
12. แนวคดิเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกับปูส่ังไชยยะพื้นโลกชาดก (ดร.
วิสิษฐ์ คิดค าส่วน) 
13. การมสี่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ในชุมชน (ต้นแบบ) ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม (นางสาวจุฑา
ลักษณ์ แสนโท) 
14. กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน (ดร.ส าราญ วิเศษ) 
15. การมสี่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม (ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์) 

8 ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากรคณะ ควรร่วมกันระดมสมองพัฒนาการ
ส ารวจความต้องของสังคมที่มีรูปแบบท่ีชัดเจน น าไปสู่ข้อมูลความตอ้งการ
ของสังคมอย่างแท้จริง และน าข้อมูลดังกลา่วมาพัฒนาแผนบริการวชิาการ
ของคณะให้มีสาระส าคญัที่ครบถ้วนต่อไป 
 

- คณะกรรมการบริการวิชาการประจ าคณะฯ ได้ประชุมสาขาวิชา เพือ่ร่วมกัน
ก าหนดพื้นที่ชุมชน และส ารวจความต้องของชุมชน อย่างแท้จริง เมื่อวันท่ี  18  
กรกฎาคม 2561 
- โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชามีแบบส ารวจความต้องการในการรับ
บริการวิชาการ 

9 ผู้บริหารคณะฯ ควรผลักดันให้มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความชัดเจนดังตัวอย่างตาราง
ประเมินความส าเรจ็ของแผนต่อไปนี้ 

วัตถุประสง
ค์ของ
แผนการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การประเมิน เหตุผล
ประกอบการ
ประเมิน
ความส าเร็จ
ตาม
วัตถุประสงค์
ของแผน 

ส าเรจ็ ไม่
ส าเรจ็ 

1.เพื่อ .......    

1. คณะฯ มีการประชุมเพื่อทบทวนการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของ
แผนกิจการนักศึกษา  
2. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฝา่ยกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกจิการนักศึกษาเพื่อให้
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามข้อเสนอแนะและเพื่อเกิดผลที่ดีขึ้น ดังนี ้
วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชีวัดความส าเร็จของแผน 
1. มีการด าเนินโครงการตามแผนฯในปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  



 
 

๒๑ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 

2.เพื่อ.......    
3.เพื่อ .......    
4.เพื่อ .......    
5.เพื่อ .......    

2. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริม สนับสนุนด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
3. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสริมให้นักศึกษาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า 1 โครงการ 
3. มอบหมายเจ้าหนา้ที่งานกิจการนักศึกษาเขียนรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกณฑ์ตัวชี้วัด 

10 องค์ประกอบของความเป็นแผนในหลายๆแผน อาทิเช่น แผนบริบททรัพยากร
มนุษย์ (HRM Plan) แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Plan) แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน แผนการจดัการความรู้ (KM Plan) ยังไม่ครอบคลุมในประเด็น
ส าคัญ ๆ ผู้บรหิารคณะจึงควรผลกัดันให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาให้แผนต่างๆ 
มีสาระส าคัญตามองค์ประกอบของแผนต่างๆ 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจดัการองค์ความรู้ ร่วมประชุมจัดท าแนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) โดยการจัดประชุมหาองค์ความรู้ ในวันท่ี 11 ธันวาคม 
2561 และด าเนินโครงการในเดอืนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้หัวข้อ ดังนี้ 
หลักการเบื้องต้นในการตีพิมพ์งานวิจัยให้ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
- แผนการจัดการความรู้ด้านผลติบัณฑิต เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561ได้
ประเด็นหัวข้อการผลิตบณัฑติ คือ การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based Learning) และได้ด าเนินการระดมสมอง แลกเปลีย่นใน
ประเด็นที่ก าหนดภายในคณะ เมื่อวันท่ี  6  มีนาคม  2562  
- คณะฯ ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆในหน่วยงานภายนอก
คณะ ในวันที่  10 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อ.ธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 
- งานการเงิน คณะศลิปศาสตรฯ์ ร่วมกับผู้บริหาร ไดด้ าเนินการระดมสมอง 
วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้มี
สาระส าคญัตามองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2561 วันพุธท่ี 26 กันยายน 2561 
- คณะฯ ได้ประชุมวิเคราะห์วิเคราะห์แผนบริบททรัพยากรมนุษย์ (HRM Plan) 
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Plan) เพื่อให้ครอบคลมุประเดน็ส าคัญ ตาม
องค์ประกอบของแผนต่างๆ และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพุธท่ี 26 กันยายน 2561 



 
 

๒๒ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
11 ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบคุลากรควรร่วมกันระดมสมองในการ

ด าเนินการให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมีสาระส าคัญของแผนที่ครบถ้วน 
งานการเงินร่วมกับผู้บริหารจัดประชุมวางแผนหาเงินรายได้เพิ่มจากโครงการ
บริการวิชาการทีส่ร้างรายได้ และน ามาจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับ
สมบูรณ ์

12 คณะพึ่งพางบประมาณเงินรายไดสู้งมากคิดเป็นร้อยละ 71.36 (จ านวน
งบประมาณเงินรายได้ 7,889,340 บาท) เมื่อเทยีบกับงบประมาณรวม
ทั้งหมด 11,055,940 บาท ซึ่งมคีวามเสีย่งอันเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษา
ที่มีแนวโน้มลดลงและอัตราการเกดิของคนไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จ าเป็นท่ี
ผู้บริหารคณะจะต้องพัฒนาแนวทางการสร้างรายได้ใหม่ ๆ เช่น การจัดท า
โครงการอบรมระยะสั้นในหลักสูตร Mini MPA /Mini MPM/Mini MMM 
เป็นต้น 

คณะศลิปศาสตร์ฯ มีแผนการด าเนินงานจัดหารายไดจ้ากหลักสูตรระยะสั้น 
จ านวน 5 โครงการ ซึ่งสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ด าเนินการโครงการจัดอบรม
พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค ในวันที่ 15 ม.ค. 62 – 6 ก.พ.62         
ณ ห้องปัญญาวี คณะศลิปศาสตรฯ์ ซึ่งมีค่าลงทะเบยีนคนละ 1,000 บาท     
การจัดโครงการ มีบคุคลสนใจเข้าร่วมโครงการ จ านวน 11 คน ท าให้มีเงิน
ลงทะเบียน จ านวน 11,000 บาท จากโครงการดังกล่าว 

13 การก าหนดประเด็นความเสี่ยงภายใต้แผนบรหิารความเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม
ชัดเจนมากนัก ผู้บริหารคณะและคณาจารย์ควรร่วมกันระดมสมองในการ
ก าหนดประเด็นความเสี่ยง โดยมุ่งไปที่ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมไดท้ี่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมได้ ตัวอยา่งการก าหนดประเด็น
ความเสีย่ง เช่น  
- ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพจิารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่ง ผศ.รศ. และศ. พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2561 ส่งผลให้คณาจารย์ต้องท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์ใหม่
และต้องเพิ่มจ านวนผลงานในการใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์จัดท าแผนบรหิารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 โดยมีการขั้นตอนการจัดท าความเสี่ยง ดังนี้ 
   1. ขั้นตอนการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการบริหารความเสีย่งประจ าปี
งบประมาณ 2562  
   2. ขั้นตอนจัดประชุมความเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมจาก ผู้บริหารคณะและ
คณาจารย์ควรร่วมกันระดมสมองในการก าหนดประเด็นความเสี่ยง ในวันที่ 6 
สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมช้ัน 2  อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ  
   3. ขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุความเสีย่งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนนิการ
วิเคราะห์และพิจาณาปจัจัยความเสี่ยงท้ังภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้เกิด
ความเสีย่งของคณะ ในช่วงปีงบประมาณ 2562  โดยพิจารณาการวิเคราะห์
และระบุความเสี่ยงให้วิเคราะห์ให้ครอบคลมุพันธกิจและยุทธศาสตรข์องคณะ/
วิทยาลัย ท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพิจารณากระบวนการ
ขั้นตอนหลักในการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลยั ให้
ครอบคลมุประเด็นท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง ดังต่อไปนี ้
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 



 
 

๒๓ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
2) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
3) ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ 
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 
5) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล 
6) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
7) อื่นๆ ตามบริบทของมหาวิทยาลัยกรอบประเด็นความเสี่ยง  
ในการนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมกันก าหนดประเด็นความเสี่ยง
ของปีงบประมาณ 2562 โดยไดพ้ิจารณาวเิคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสีย่ง และได้จัดกลุม่ของความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง 
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบตัิงาน 
- ระบบการจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 
- ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจ านวนน้อย 
3) ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสีย่งด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบคุลากร 
4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  
- (อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ.  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแตง่ตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผศ.รศ. และศ. 
พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมผีลบังคับใช้ตัง้แต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ส่งผลให้
คณาจารย์ต้องท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์ใหม่และต้องเพิ่มจ านวนผลงานในการ
ใช้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน) 
   4. ข้ันตอนการประเมินความเสีย่ง -ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกดิจากปัจจัยภายนอก คือ   
- จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด  



 
 

๒๔ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
มีผลการประเมินโอกาสและผลกระทบอยู่ที่ 25 (สูงมาก) ล าดับความเสี่ยงล าดับ
ที่ 1 
- ปัจจัยเสี่ยงท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของ
คณะ คือ 
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง-มีผลการประเมินความ
เสี่ยงอยู่ที่ 12 (สูง) ล าดับความเสีย่งล าดับท่ี 2 
- ระบบการจดัเก็บข้อมลูสารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานยังไมเ่ป็นปัจจุบัน มี
โอกาสและผลกระทบ 8 (สูง) ล าดบัความเสีย่งล าดบัท่ี 3 
- ผลงานวิชาการที่ตีพิมพส์ในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือวารสารนานาชาติ
ยังมีจ านวนน้อย มีการประเมินโอกาสและผลกระทบ 4  (ปานกลาง) 
   5. ข้ันตอนการจัดล าดับความเสี่ยง 
- ความเสี่ยงล าดับ 1 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ความเสีย่งล าดับ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตรเ์งินรายไดล้ดลง 
ความเสีย่งล าดับ 3 ระบบการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่
เป็นปัจจุบัน 
ความเสีย่งล าดับ 4 ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารฐาน TCI 1 หรือ 2 หรือ
วารสารนานาชาติยังมีจ านวนน้อย 
6. ข้ันตอนการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงโดยการน าล าดับความเสีย่งท่ี สูง 
และสูงมากมาท าเป็นแผนบรหิารคววามเสีย่ง คือความเสีย่งล าดับ 1 จ านวน
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ความเสีย่งล าดับ 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตรเ์งินรายไดล้ดลง 
ความเสีย่งล าดับ 3 ระบบการจดัเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่
เป็นปัจจุบัน 
- ซึ่งผลการด าเนินงานตามกิจกรรม ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยง ปงีบประมาณ 
2562 เพื่อให้ระดับความเสี่ยงในภาพรวมลดลงนั้น ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 



 
 

๒๕ 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
14 ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากรของคณะ ควรผลักดันร่วมกันในการค้นหา

และพัฒนากระบวนการท างานต่างๆ ให้กลายเป็นแนวปฏิบัติที่ดตีามเกณฑ์
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในโดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกบัการ
จัดการความรู ้

คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ไดป้ระชุมเพื่อสรุปประเด็นหัวข้อ ดังนี้ 
1. องค์ความรูด้้านผลิตบณัฑิต เมือ่วันท่ี 11 ธันวาคม 2561ได้ประเด็นหัวข้อ
การผลิตบณัฑิต คือ การจัดการเรยีนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning) และไดด้ าเนินการระดมสมอง แลกเปลี่ยนในประเด็นที่ก าหนดภายใน
คณะ เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2562  
2. องค์ความรูด้้านงานวิจัย ได้ด าเนินการประชุมในวันท่ี 11 ธันวาคม 2561  
ซึ่งได้หัวข้อ ดังนี้ หลักการเบื้องต้นในการตีพิมพ์งานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และด าเนินการจัดท าโครงการใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆใน
หน่วยงานภายนอกคณะ ในวันที่  10 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์
นครพนม อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

15 ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (HRM Plan) และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Plan) ให้มี
สาระส าคญัของแผนที่ครบถ้วน 

- คณะฯ ได้ประชุมวิเคราะห์วิเคราะห์แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM Plan) 
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Plan) เพื่อให้ครอบคลมุประเดน็ส าคัญ ตาม
องค์ประกอบของแผนต่างๆ และได้น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2561 วันพุธท่ี 26 กันยายน 2561  
- งานบุคลากรได้จัดท าข้อมลูแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของ 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์เพื่อให้บุคลากรกรอกรายละเอียดแผนพัฒนา
ตนเองเป็นรายบคุคลด้านใดบ้าง เช่น ด้านการเข้าศึกษาต่อ การอบรมวิชาชีพ
เฉพาะด้าน และการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

 
  
  
  
  



 
 

๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

ส่วนที ่3  
รายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๒๗ 

 

มาตรฐานที่  ๑   ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะ/วิทยาลัย
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
 
เกณฑ์การประเมิน  
  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตในคณะ/วิทยาลัย (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรการค านวณ 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยในการประเมินบัณฑิตของทุกหลักสูตรในคณะ/วิทยาลัย  
 จ านวนหลักสูตรในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 
ผลการด าเนินงานรายละเอียดดังตาราง 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนเฉลี่ย หลักฐาน 

    1.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

4.84 
1.1.-๑.๑ รายงาน
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

    2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.81 

    3.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

4.20 

รวม 13.85 
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยในการประเมินบัณฑิต 

ของทุกหลักสูตร (13.85/๓) 
4.62 

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีผู้ตอบแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน 160 คน  แบ่งออกเป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน 98 คน 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 37 คน สาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 25 คน  

โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีค่าคะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 3 สาขาวิชา เท่ากับ (13.85/๓) = 4.62  

 
คะแนนที่ได้ = 4.62 คะแนน 

 



 
 

๒๘ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๒ ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร) 

(ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี ตามสูตร 
 
 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

X ๑๐๐ 
 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า      
แล้วแต่ไม่ได้ เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี X ๕ 

 ๑๐๐ 
 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70 ให้ปรับคะแนน
เป็น 0 คะแนน เก็บจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา   
 
ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิต จ านวน หลักฐาน 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 160 1.2-1.1  รายงาน

ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 160 



 
 

๒๙ 

 

ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จ านวน 197 คน และตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท า จ านวน 160 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา มีภาวะการมี
งานท า ดังนี้  

1. บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 123 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
98 คน มีงานท า จ านวน 96 คน และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 2 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ 
ทั้งหมดจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าเร็จการศึกษา จ านวน 43 คน ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 37 คน มีงานท า จ านวน 37 คน รวมมีงานท า ทั้งหมดจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100         

3. บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 31 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 25 คน     
มีงานท า จ านวน 24 คน และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 1 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมด
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100      

สรุปในปีการศึกษา 2560 ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (๑๖๐*๑๐๐)/๑๖๐ = ร้อยละ 100 คะแนน คิดเป็น ๕.00 คะแนน 

คะแนนที่ได้ =  ๕.00  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๓๐ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๓   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นางขนิษฐา  ศรีคงรักษ ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นางขนิษฐา  ศรีคงรักษ ์

 
เกณฑ์การประเมิน   
 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๖๐ 

สูตรการค านวณ  

ค่าร้อยละ = 
 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วม 

ในการสร้างผลงานนวัตกรรม X ๑๐๐ 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วม 

ในการสร้างผลงานนวัตกรรม X 5 
ร้อยละ ๖๐ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

นักศึกษา จ านวน หลักฐาน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือ 
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

(54*๑๐๐) 
/๑๔๙  

= 36.24 
 

คิดเป็นคะแนน 
(36.24*5) 

/60 
= 3.02 

 
 

๑.๓-๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา 
นวัตกรรมของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 
๑.๓-๑.๒ รายงานผลการ
พิจารณานวัตกรรมของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
๑.๓-๑.๓ ผลงานของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด ๑๔๙ ๑.๓-๑.๒ จ านวนรายชื่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

  
คะแนนที่ได้ =  ๓.02  คะแนน 



 
 

๓๑ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔      ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยท่ีมีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นางขนิษฐา  ศรีคงรักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นางขนิษฐา  ศรีคงรักษ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

 ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ          
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 
 
สูตรการค านวณ 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็น

ผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็น

ผู้ประกอบการ X ๕ 
 ร้อยละ ๒๐ 

 

ผลการด าเนินงาน 
บัณฑิต จ านวน หลักฐาน 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร 

132 1.4-1.1 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 149  
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ จ านวน       

132 คน และมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จ านวนทั้งหมด 149  คน คิดค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (132*100)/149 = 88.59 คิดเป็นค่าคะแนน 
5.00  

 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 

 
 
 



 
 

๓๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.๕   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างครบถ้วน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ๑. อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

๒. อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๘๐ 
สูตรค านวณ 

ค่าร้อยละ  =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้  =  
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

X ๕ 
 ร้อยละ ๘๐ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิต จ านวน หลักฐาน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน 

124 1.5-1.1 สรุปแบบ
ประเมินนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตร 149  
 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน จ านวน 124 คน และมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จ านวนทั้งหมด 149  คน คิดค่าร้อยละของ
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน (124*100)/149 = 83.22 คิดเป็น
ค่าคะแนน 5.00 
 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 

 

 

 

 



 
 

๓๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.๖   ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออกในการ
ต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ ๒. น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ ๒. น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 

 
เกณฑ์การประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออก ในการต่อต้าน
คอรัปชั่นอย่างชัดเจน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรค านวณ 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออกใน
การต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 

X ๑๐๐ 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตรที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 

แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออก

ในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน X ๕ 
 ร้อยละ ๑๐๐ 

 
หมายเหตุ  อย่างน้อยร้อยละ 70 
 
ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิต จ านวน หลักฐาน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 

N/A  

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนของหลักสูตรที่มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน 

N/A  

 
คะแนนที่ได้ = N/A คะแนน 

  
 

  



 
 

๓๔ 

 

มาตรฐานที่  ๒   ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.๑  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย 

(ตัวบ่งช้ีที่ 2.๓ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อาติมา  โอภาส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อาติมา  โอภาส 
 
เกณฑ์การประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง ๐ - ๕ เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป 
  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
 ๑. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัยตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย 

X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนนที่ได้  
= 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย 

X ๕ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ในคณะ/วิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 



 
 

๓๕ 

 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน

ยืนยัน 
หลักฐาน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ) 

35 คน 2.1-1.1 ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง ปี
การศึกษา 2561 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 คน 2.1-1.1 ตารางแสดง

จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง ปี
การศึกษา 2561 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ ๑ คน 2.1-1.2 ตารางแสดง

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลา
ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2561 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑ คน 2.1-1.3 ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลา
ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2561 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

7 เรื่อง 2.1-1.4 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
จ านวน 7 เรื่อง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 



 
 

๓๖ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน
ยืนยัน 

หลักฐาน 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

7 เรื่อง 2.1-1.4 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
จ านวน 7 เรื่อง 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

12 เรื่อง 2.1-1.5 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติฯจ านวน 12 
เรื่อง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

12 เรื่อง 2.1-1.5 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติฯจ านวน 12 
เรื่อง 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

2 เรื่อง 2.1-1.6 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 เรื่อง 2.1-1.6 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 



 
 

๓๗ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน
ยืนยัน 

หลักฐาน 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

21 เรื่อง 2.1-1.7 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

21 เรื่อง 2.1-1.7 สรุปบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

4 เรื่อง 2.1-1.8 สรุปผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4 เรื่อง 2.1-1.8 สรุปผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

รวมจ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 47 เรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๘ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

จ านวน ๗ เรื่อง ดังนี้ 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
1 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 

 
 

Adaptation of the Life way and 
Opportunity for the Elderly Farmers with 
Khao Mao Product : A Case Study of Baan 
Nam Kam Community, That Phanom 
District, Nakhon Phanom Province 

The 7th International Conference on 
Integration of Science and 
Technology for Sustainable 
Development “Water Conservation, 
Biological Diversity, Food Safety and 
Agriculture” The Patra Bali Resort 
and Villas, Bali, Indonesia November 
25-28,2018 P.92 

2 ดร.กาญจน์  
หงษ์มณีรตัน ์

Quality of Life Developmemt and 
occupation Opportunity of the Elderly by 
the Selection of Herbal Plant Using : A 
case Study of Nakhon Phanom Province 
and Neighboring Provinces for the 
Developmemt of Society and 
Environment 

The 7th International Conference on 
Integration of Science and 
Technology for Sustainable 
Development “Water Conservation, 
Biological Diversity, Food Safety and 
Agriculture” The Patra Bali Resort 
and Villas, Bali, Indonesia November 
25-28,2018 P.41 

3 นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี Participatory action research of 
community history and culture for 
planning of local mudeum management 
of Kud Chim village, That Phanom 
district, Nakhom Phanom Province, 
Thailand. 

Greater Mekong Subregion Academic 
and Research Network (GMSARN) 
28-30 November 2018 at Ramada 
Encore Nanning City Center, Nanning 
City, Guangxi Province, China. 

4 นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี A Research on Ethnic Groups of Tai 
Language Family in Vietnam for 
Integrated Design of Model of Route 
no.12’s Cultural Tourism Management  

Greater Mekong Subregion Academic 
and Research Network (GMSARN) 
28-30 November 2018 at Ramada 
Encore Nanning City Center, Nanning 
City, Guangxi Province, China. 

5 ดร.ปณุณฑรีย์  
เจียวิริยบญุญา 

Looking for Fortune in the City : 
Divination and Spiritual Technologies of 
Migrant University Students in Urban 
Cambudis 

Greater Mekong Subregion Academic 
and Research Network (GMSARN) 
28-30 November 2018 at Ramada 
Encore Nanning City Center, Nanning 
City, Guangxi Province, China. 

6 นางสาวอานันท์นิตย์ 
มโนรมย ์

The Investigation of Grammatical 
Instruction on Pragmatics of Thai EFL 
Learners : A Case of the 1st Year-English-
Major Syudents 

The Asian Conference on Education 
ACE 2018 Toshi Center Hotel, 
Tokyo, Japan Satunday, October 13 
– Monday, October 15, 2018 

7 นางสาวกฤติมา จรรยา
เพศ 

A Surver Of Thai Youths’ Desire For 
Continuing Vietnamese Lanfuage 

377th International conferences on 
Economics and Socaial Sciences 
(ICESS) Hong Kong 27th-28th 
April,2018 

 



 
 

๓๙ 

 

2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน ๑๓ เรื่อง (0.20) ดังนี้ 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
1 ดร.วรวุฒิ  

อินทนนท์ 
ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
(The Kings’ Philosophy in Developing the 
Life Quality of People Leading to the 
Sustainable Self Reliance) 

The 7th International Conference on 
Sciences and Social Sciences 2017 
: “Innovation Research to Stability, 
Prosperity and Sustainabillity” 
January 11-12,2018 at Rajabhat 
Maha Sarakham University  

2 ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห ์ การเข้าถึงสวัสดิการแรงงานคนลาวอพยพที่ไม่ได้
อยู่ในสถานประกอบการ ในเขตเทศบาลเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัย 
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 3 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วันท่ี 
11-12 มกราคม 2561 

3 นางสาวชไมพร  
ไทยด ารงเดช 

การศึกษาผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ
ขององค์การปกครองท้องถิ่น : การเตรียมเพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

การประชุมวิชาการราชภฏัรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 
“รัฐศาสตร์และรัฐประศาสตศาสตร์ ใน
ศตวรรษที่ 21” วันท่ี 22-23 มนีาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4 นางสาวมนันญา  
โพธิราชา 

Helping EFL Learners Achieve Effective 
Speaking 

The 7th International Conference on 
Sciences and Social Sciences 2017 
: “Innovation Research to Stability, 
Prosperity and Sustainabillity” 
January 11-12,2018 at Rajabhat 
Maha Sarakham University 

5 นางสาวอานันท์นิตย์ 
มโนรมย ์

Critical Discourse Analysis in the Novel of 
Twilight Over Burma 

The 7th International Conference on 
Sciences and Social Sciences 2017 
: “Innovation Research to Stability, 
Prosperity and Sustainabillity” 
January 11-12,2018 at Rajabhat 
Maha Sarakham University 

6 ดร.ปิตณิัช ไศลบาท  การจัดการขยะมลูฝอยของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม 

การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 

7 
 

ดร.ปิตณิัช ไศลบาท  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา : หนองสามผงและ
หนองพงโพด บ้านสามผง ต าบลสามผง อ าเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 

8 ดร.ปิตณิัช ไศลบาท  การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะชุมชน 
กรณีศึกษาบ้านนาราช ควาย หมู่ 11 ต าบล
นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 

9 ดร.ปิตณิัช ไศลบาท  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน  
กรณีศึกษา :  บ้านโคกสว่าง ต าบลโคกสว่าง 

การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย



 
 

๔๐ 

 

อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม มหาสารคาม วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 
10 นางสาวนันท์นภัสร์  

เพ็ชรพงศ ์
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงานและการ
ดูแลผิวพรรณ :  ผลกระทบต่อมาตรฐาน
สถานพยาบาล บุคลกร และระบบสาธารณสุข
ภาครัฐ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพง ครั้งท่ี 5 ใน
วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
นวัตกรรมทางการศึกษา คณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 

11 นางสาวพัชรวดี  
เพ็งสระเกต ุ
นายคณิน เชื้อดวงผยุ 

แนวทางการพัฒนาสินค้ าหนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและ
วัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” วันที่ 
25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

12 นางสาวจุฑาลักษณ์  
แสนโท 
นายสุรยินต์  
หลาบหนองแสง 

แนวทางการพัฒนาการผลิตเกลือสินเธาว์พ้ืนบ้าน 
เพื่อเข้าสู่การเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศลิปะและ
วัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 

13 นางสาวกฤติมา  
จรรยาเพศ 

การปนภาษาอังกฤษในบทเพลงเวียดนาม การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศลิปะและ
วัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” วันท่ี 
25 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวทิยาลัย
มหาสารคาม 

 

3. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
จ านวน ๒๑ เรื่อง (0.80) ดังนี้ 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
1 ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ การปกครองท้องถิ่นไทย (The Local 

Administration of Thailand) 
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ปีที่ 
17 ฉบับที่พิเศษ ประจ าเดือนธันวาคม 
2560 หน้า 11-20 

2 ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอ
นาแก จังหวัดนครพนม (People’s Political 
Participation in Nong Bo Subdistrict 
Administrative Organization Nakae 
District Nakhon Phanom Province)  

วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 
เดือนกันยายน -ธันวาคม 2561 หน้า 
109-125 

3 ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ ภาวะหนี้สินของก าลังพลข้าราชการทหาร 
สังกัดมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระ
ยามหากษัตริย์ศึก ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (The Condition of Military 
Officers Affiliated With The 26th  
Military Circle,Somdetch Chao Phraya 
Maha Kashatriya Suk Camp, Samet Sub-
District, Muang District, Buriram 
Province) 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ปีที่  6 ฉบับที่  2 (ฉบับ
พิเศษ) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561 
หน้า 207-218 

4 นางสาวกฤติมา  
จรรยาเพศ 

การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อเสริมสร้างการออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

UMT-POLY jounal ฉบับที่ 16 เดือน
มกราคม –มิถุนายน 2562  



 
 

๔๑ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (Using Phonics Method 
to Reinforce English Vocabulany 
Pronunciation of Mathayomsuksa 2 
Students) 

5 
 

นายพัฒนพงษ์ ติระ 
 

Methods of Teachong English as a 
Seconf Language Including Guidelines 
for Language Teaching 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 
6 ฉบับที่พิเศษ พฤษภาคม 2560 หน้า 
789-798 

6 นายพัฒนพงษ์ ติระ English Reding Techniques for 
Undergraduates in Effectively Increasing 
Learning and Knowledge 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 
7 ฉบับท่ี2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 
2561 หน้า 247-255 
 

7 ดร.เขมิกา ทองเรือง การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง (Organization Development 
By Using The Conflict Resolution 
Model) 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 
7 ฉบับท่ี2 (ฉบับพิเศษ) เมษายน-มิถุนายน 
2561 หน้า 419-433 

8 ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห ์ การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพท่ี
ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาล
เมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร (Accessing 
the Welfare of Lao Migrant Workers 
Who Were Not in the Establishment 
Province Mukdahan Municipa;ity, 
Mukdahan 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ปีที่  12 ฉบับพิเศษ 2561หน้า 441 -
449 

9 ดร.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
(The Kings’ Philosophy in Developing 
the Life Quality of People Leading to 
the Sustainable Self Reliance) 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ปีที่  12 ฉบับพิเศษ 2561หน้า 159 -
168 

10 ดร.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม 
(The Sangha Administration of Sangha 
Administrators According to Four 
Principles of Virtuous Existence in 
Nakhon Phanom) 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ปีที่  6 ฉบับที่  2 (ฉบับ
พิเศษ) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561 
หน้า 137-146 

11 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของ
โร ง เ รี ยน  ส านั กคณะกรรมการส่ ง เส ริ ม
การศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม (Guidelines for Stategic 
Acaademic Administration in Schools of 
the Office of Private Education 
Commission under Nakhon Phanom 
Provincial Education Office) 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ปีที่  6 ฉบับที่  2 (ฉบับ
พิเศษ) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2561 
หน้า 147-161 

12 นางสาวอานันท์นิตย์ 
มโนรมย ์

Critical Discourse Analysis in the Novel 
of Twilight Over Burma 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ปีที่  12 ฉบับพิเศษ 2561หน้า 123 -
134 



 
 

๔๒ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
13 ดร.ส าราญ วิเศษ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม (The Citizenship in Democracy 
of Public Administration Students, 
Faculty of Liberal Arts and Science, 
Nakhon Phanom University) 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 
123-134 

14 ดร.ส าราญ วิเศษ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบล
หนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม (The 
Life Quality of Elderly in Nongyat 
Subdistrict Municipaloty, Amphoe 
Muang, Nakhon Phanom Province) 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
และ เทค โน โลยี อิ ส เทริ์ น  ( UMT-Poly 
Joumal) ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561) หน้าท่ี 441-450 

15 ดร.วิสฎิฐ์ คิดค าส่วน ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดี
ลาว (Beauty Image of Laos Women in 
The Literature of Laos) 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน 2561 หน้า 202-
223 

16 ดร.วิสฎิฐ์ คิดค าส่วน แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การ
เรียนรู้ ชุมชนบ้านนาบัว ต าบลโคกหินแฮ่ 
อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  ปีที่ 
10 ฉบับที่  1  ประจ า เดือนมกราคม -
มิถุนายน 2562 หน้า 39-63 

17 นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลัก
บ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ าโขง 

วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน  ปีที่ 
10 ฉบับที่  1  ประจ า เดือนมกราคม -
มิถุนายน 2562 หน้า 39-63 

18 นางสาวจารุกญัญา  
อุดานนท์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ปีที่ 20 ฉบับ
ที่ 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 หน้าที่79-95 

19 ดร.กชกร เดชะค าภ ู ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง 
มองผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ 

วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 
3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561) หน้า 
91-105  

20 นายคณิน  เชื้อดวงผุย ปัจจัยที่ท าให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษา
คนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 
32 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 
หน้า 177-214 

21 นายอนุวัฒน์ พลทิพย์ 
นางสาวพัชรวดี  
เพ็งสระเกต ุ

คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ต าบล
นาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม  

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ีปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 30 มกราคม-เมษายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๓ 

 

4. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี   
2 จ านวน ๒ เรื่อง (0.60) ดังนี้ 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
1 ดร.เขมิกา ทองเรือง 

ดร.ส าราญ วิเศษ 
นายพัฒนพงศ์ ติระ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม Factors Relating to 
the Life Quality of Students in the 
Faculty of Liberal Arts and Science, 
Nakhon Phanom University 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ปีที่  6 ฉบับที่  2 (ฉบับ
พิเศษ) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 
หน้า 105-113 

2 ดร.ส าราญ วิเศษ 
ดร.เขมิกา ทองเรือง  
นายพัฒนพงศ์ ติระ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม Political Participation of Public 
Administration Students, Faculty of Arts 
and Science, Nakhon Phanom 
University 

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ ปีที่  6 ฉบับที่  2 (ฉบับ
พิเศษ) เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 
หน้า 105-113 

 

5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ จ านวน ๔ เรื่อง (1.0) ดังนี้ 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
1 ดร.กาญจน์ หงษม์ณรีัตน ์

(2,500,000 บาท) 
โครงการศึกษาและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและบทบาทของผู้สูงอายุในการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแทนคณุ
แผ่นดิน จังหวัดนครพนมและจังหวัด
ใกล้เคียง 

โครงการตามแผนปฎิบัตริาชการ
ประจ าปีของกลุม่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  

2 นายคณิน เชื้อดวงผยุ  
(555,000 บาท) 

โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตาม
สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ 
จังหวัดนครพนม  
 

กองทุนสนับสนุนการเสรมิสร้าง
สุขภาพ (สสส.)  

3 นายคณิน เชื้อดวงผยุ  
(2,947,150 บาท) 
งวดที่ 1 (1 กย.61-28 กพ.62) 
1,347,900 บาท 
งวดที่ 2 (1 มีค.62 – 31 สค.62) 
1,599,250 บาท 

โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตาม
สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ 
จังหวัดนครพนม  

กองทุนสนับสนุนการเสรมิสร้าง
สุขภาพ (สสส.)  

4 นางสาวจารุกญัญา อุดานนท์  (139,000 
บาท) 
- อปท.เทศบาลต าบลพรเจริญ จ.บึงกาฬ 
15,000 บาท 
- อบต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม  
12,000 บาท 
- อบต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม  
14,000 บาท 
- อบต.นาเลียง อ.นาแก จ.นครพนม  
12,000 บาท 

โครงการศึกษาการประเมินผลความ
พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  



 
 

๔๔ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หมายเหตุ 
- อบต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
14,000 บาท 
- อบต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 
12,000 บาท 
- อบต.พรชัย อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
15,000 บาท 
- อปท.เทศบาลวิสิษฐ์ อ.เมือง จ.บงึกาฬ 
15,000 บาท 
- อบต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
15,000 บาท 
- อบต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 
15,000 บาท 

 ในปี พ.ศ.2561 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน ๓๕ คน และอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน  มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน ๑๓ เรื่อง (๐.๒๐ * ๑๓ = ๒.๖๐) มีบทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ จ านวน ๗ เรื่อง (0.๔0 * ๗ = ๒.๘๐) มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 
จ านวน ๒ เรื่อง (0.60 * ๒ = ๑.๒๐) มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI ฐาน ๑ จ านวน ๒๑ 
เรื่อง (๐.๘๐*๒๑ = ๑๖.๘๐) มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ จ านวน ๔ เรื่อง 
(1.00 * ๔ = ๔.๐๐) รวมทั้งหมดจ านวน ๔๗ เรื่อง คณะฯ มีอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อทั้งหมด ๓๖ คน คิดค่าถ่วงน้ าหนักได้เท่ากับ ๒๗.๔๐ คิดเป็นร้อยละ (๒๗.๔๐*๑๐๐)/๓๖ = ๗๖.๑๑ แปลงค่า
ร้อยละแล้วคิดเป็นได้เท่ากับ ๕.00 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติหรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ที่ก าหนด
ไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 
สูตรการค านวณ   
           1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย  
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย  

หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 
 

X ๑๐๐ 
จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 
          2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย  ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยหรือความ

ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม X ๕ 
 

ร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.2  ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยหรือความ
ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อาติมา  โอภาส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อาติมา  โอภาส 



 
 

๔๖ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลงาน จ านวน หลักฐาน 

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย  
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย  
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

๔๗ 
เรื่อง 

2.2-1.1 สรุปจ านวน
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และ
นวัตกรรมในคณะ/
วิทยาลัย  
ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัย  
หรือความต้องการของ
สังคมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม 
จ านวน ๔๗ เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย
ทั้งหมด 

๔๗ 
เรื่อง 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
1 ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 

 
 

Adaptation of the Life way and 
Opportunity for the Elderly Farmers with 
Khao Mao Product : A Case Study of 
Baan Nam Kam Community, That 
Phanom District, Nakhon Phanom 
Province 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

2 ดร.กาญจน ์หงษ์มณรีัตน ์ Quality of Life Developmemt and 
occupation Opportunity of the Elderly 
by the Selection of Herbal Plant Using : 
A case Study of Nakhon Phanom 
Province and Neighboring Provinces for 
the Developmemt of Society and 
Environment 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

3 นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี Participatory action research of 
community history and culture for 
planning of local mudeum management 
of Kud Chim village, That Phanom 
district, Nakhom Phanom Province, 
Thailand. 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

4 นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี A Research on Ethnic Groups of Tai 
Language Family in Vietnam for 
Integrated Design of Model of Route 
no.12’s Cultural Tourism Management  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 



 
 

๔๗ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
5 ดร.ปณุณฑรีย์  

เจียวิริยบญุญา 
Looking for Fortune in the City : 
Divination and Spiritual Technologies of 
Migrant University Students in Urban 
Cambudis 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

6 นางสาวอานันท์นิตย์ 
มโนรมย ์

The Investigation of Grammatical 
Instruction on Pragmatics of Thai EFL 
Learners : A Case of the 1st Year-English-
Major Syudents 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 

7 นางสาวกฤติมา  
จรรยาเพศ 

A Surver Of Thai Youths’ Desire For 
Continuing Vietnamese Lanfuage 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๘ ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ การปกครองท้องถิ่นไทย (The Local 
Administration of Thailand) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

๙ ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอ่ อ าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม (People’s Political 
Participation in Nong Bo Subdistrict 
Administrative Organization Nakae 
District Nakhon Phanom Province)  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

๑๐ ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ ภาวะหนี้สินของก าลังพลข้าราชการทหาร สังกัด
มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จพระยามหา
กษัตริย์ศึก ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ (The Condition of Military Officers 
Affiliated With The 26th  Military 
Circle,Somdetch Chao Phraya Maha 
Kashatriya Suk Camp, Samet Sub-District, 
Muang District, Buriram Province) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

๑๑ นางสาวกฤติมา  
จรรยาเพศ 

การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อเสรมิสรา้งการออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 (Using Phonics Method 
to Reinforce English Vocabulany 
Pronunciation of Mathayomsuksa 2 
Students) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๑๒ นายพัฒนพงษ ์ ติระ 
 

Methods of Teachong English as a 
Seconf Language Including Guidelines 
for Language Teaching 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๑๓ นายพัฒนพงษ์  ติระ English Reding Techniques for 
Undergraduates in Effectively Increasing 
Learning and Knowledge 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๑๔ ดร.เขมิกา  ทองเรือง การพัฒนาองค์การโดยใช้แม่แบบการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง (Organization Development 
By Using The Conflict Resolution Model) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 



 
 

๔๘ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
๑๕ ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห ์ การเข้าถึงสวัสดิการของแรงงานคนลาวอพยพท่ี

ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการในเขตเทศบาล
เมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร (Accessing 
the Welfare of Lao Migrant Workers Who 
Were Not in the Establishment Province 
Mukdahan Municipa;ity, Mukdahan 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

๑๖ ดร.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
(The Kings’ Philosophy in Developing 
the Life Quality of People Leading to 
the Sustainable Self Reliance) 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

๑๗ ดร.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ตามหลักพรหมวิหารธรรมในจังหวัดนครพนม 
(The Sangha Administration of Sangha 
Administrators According to Four 
Principles of Virtuous Existence in 
Nakhon Phanom) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

๑๘ ดร.วรวุฒิ  
อินทนนท์ 

แนวทางการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของ
โรงเรียน ส านักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม (Guidelines for Stategic 
Acaademic Administration in Schools of 
the Office of Private Education 
Commission under Nakhon Phanom 
Provincial Education Office) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

1๙ นางสาวอานันท์นิตย์ 
มโนรมย ์

Critical Discourse Analysis in the Novel 
of Twilight Over Burma 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๒๐ ดร.ส าราญ วิเศษ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม (The Citizenship in Democracy 
of Public Administration Students, 
Faculty of Liberal Arts and Science, 
Nakhon Phanom University) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๒๑ ดร.ส าราญ วิเศษ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนอง
ญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม (The Life 
Quality of Elderly in Nongyat Subdistrict 
Municipaloty, Amphoe Muang, Nakhon 
Phanom Province) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๒๒ ดร.วิสฎิฐ ์ คิดค าส่วน ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดี
ลาว (Beauty Image of Laos Women in 
The Literature of Laos) 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 
 



 
 

๔๙ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
๒๓ ดร.วิสฎิฐ์  คิดค าส่วน แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๒๔ นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลัก
บ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๒๕ นางสาวจารุกญัญา  
อุดานนท์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

๒๖ ดร.กชกร  เดชะค าภ ู ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง 
มองผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

2๗ นายคณิน  เชื้อดวงผุย ปัจจัยที่ท าให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษา
คนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

2๘ นายอนุวัฒน์  พลทิพย์ 
นางสาวพัชรวดี   
เพ็งสระเกต ุ

คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ต าบล
นาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม  

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   การบริการทางวิชาการเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
 

๒๙ ดร.เขมิกา  ทองเรือง 
ดร.ส าราญ  วิเศษ 
นายพัฒนพงศ์  ติระ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคณุภาพชีวิตของ
นักศึกษา คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม Factors Relating to 
the Life Quality of Students in the 
Faculty of Liberal Arts and Science, 
Nakhon Phanom University 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
   ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
 

๓๐ ดร.ส าราญ  วิเศษ 
ดร.เขมิกา  ทองเรือง  
นายพัฒนพงศ์  ติระ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ 
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม Political Participation of Public 
Administration Students, Faculty of Arts 
and Science, Nakhon Phanom University 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
   ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
 

๓๑ ดร.กาญจน์ หงษ์มณรีัตน์  โครงการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิตและ
บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อแทน
คุณแผ่นดิน จังหวัดนครพนมและจังหวัด
ใกล้เคียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 

๓๒ นายคณิน  เชื้อดวงผุย  โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุน
โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๓๓ นายคณิน  เชื้อดวงผุย  
 

โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุน
โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
 
 



 
 

๕๐ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
๓๔ นางสาวจารุกญัญา  

อุดานนท์   
 

โครงการศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

๓๕ ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ ศาสตร์ของพระราชา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนเพื่อน าไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 
(The Kings’ Philosophy in Developing 
the Life Quality of People Leading to 
the Sustainable Self Reliance) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นกา รพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๓๖ ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห ์ การเข้าถึงสวัสดิการแรงงานคนลาวอพยพที่
ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการ ในเขตเทศบาล
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สงัคม 

๓๗ นางสาวชไมพร  
ไทยด ารงเดช 

การศึกษาผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หนองคาย มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ
ขององค์การปกครองท้องถิ่น : การเตรียมเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

๓๘ นางสาวมนันญา 
โพธิราชา 

Helping EFL Learners Achieve Effective 
Speaking 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๓๙ นางสาวอานันท์นิตย์ 
มโนรมย ์

Critical Discourse Analysis in the Novel 
of Twilight Over Burma 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

๔๐ ดร.ปิตณิัช  ไศลบาท  การจัดการขยะมลูฝอยของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยันครพนม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตของคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔๑ ดร.ปิตณิัช  ไศลบาท  การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า กรณีศึกษา : หนองสามผงและ
หนองพงโพด บ้านสามผง ต าบลสามผง อ าเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตของคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔๒ ดร.ปิตณิัช  ไศลบาท  การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะชุมชน 
กรณีศึกษาบ้านนาราช ควาย หมู่ 11 ต าบล
นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตของคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔๓ ดร.ปิตณิัช  ไศลบาท  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในเขตโครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน  
กรณีศึกษา :  บ้านโคกสว่าง ต าบลโคกสว่าง 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุทธศาสตร์ด้านการเตบิโตของคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔๔ นางสาวนันท์นภัสร์  
เพ็ชรพงศ ์

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงานและการ
ดูแลผิวพรรณ :  ผลกระทบต่อมาตรฐาน
สถานพยาบาล บุคลกร และระบบสาธารณสุข
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๔๕ นางสาวพัชรวดี  
เพ็งสระเกต ุ
นายคณิน  เชื้อดวงผุย 

แนวทางการพัฒนาสินค้ าหนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองอย่างมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านปากทวย 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 



 
 

๕๑ 

 

ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
๔๖ นางสาวจุฑาลักษณ์  

แสนโท 
นายสุรยินต์  
หลาบหนองแสง 

แนวทางการพัฒนาการผลิตเกลือสินเธาว์
พื้นบ้าน เพื่อเข้าสู่การเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา : บ้านดงป่ายูง อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   การให้บริการทางวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

๔๗ นางสาวกฤติมา  
จรรยาเพศ 

การปนภาษาอังกฤษในบทเพลงเวียดนาม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 
   เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

 

ในปี พ.ศ.2561 คณะฯ มีผลงานวิจัยทั้งหมด จ านวน 47 เรื่อง และเป็นผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ในคณะ/วิทยาลัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความ
ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมทั้งหมด จ านวน ๔๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ (47*100)/๔7 = 
100 แปลงค่าร้อยละแล้วคิดคะแนนได้เท่ากับ 5.00 

 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒.3  จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อาติมา  โอภาส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อาติมา  โอภาส 

เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่าย      
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ ๑๕ 
 
สูตรการค านวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย  
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ X ๑๐๐ 

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 
          2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย  
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ X ๕ 

 ร้อยละ ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๓ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลงาน จ านวน หลักฐาน 

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/
วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8 เรื่อง 2.3-1.1 สรุปจ านวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
คณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 
8 เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/
วิทยาลัยทั้งหมด 

47 เรื่อง 2.3-1.๓ สรุปจ านวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/
วิทยาลัยทั้งหมด จ านวน ๔๗ เรื่อง 

 

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
ที ่ รายชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง เครือข่าย 
1 ดร.กาญจน์ หงษ์มณรีัตน์  โครงการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิตและ

บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมเพื่อแทน
คุณแผ่นดิน จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ จังหวัดนครพนม 

2 นายคณิน เชื้อดวงผยุ  โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามสนับสนุน
โครงการเสรมิสร้างสุขภาพ จังหวัดนครพนม  

กองทุนสนับสนุนการเสรมิสร้างสุขภาพ 
(สสส.)  

3 นายคณิน เชื้อดวงผยุ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
ระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น  

กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 
(สสส.) 

4 นางสาวจารุกญัญา  
อุดานนท์  
 

โครงการศึกษาการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  

5 นายคณิน เชื้อดวงผยุ 
ผศ.วิบูลย์ วัฒนนามกุล 
อ.สุภนัย ประเสริฐสุข 
นายอนุวัฒน์ พลทิพย์ 

ปัจจัยที่ท าให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษา
คนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองบัวล าภู 

6 กฤติมา จรรยาเพศ 
ปาริฉัตร ชุ่มนาว 

การใช้วิธีการสอนโฟนิกส์ เพื่อเสรมิสร้างการออก
เสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ครูโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อ าเภอธานุพนม 
จังหวัดนครพนม 

7 นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล 
จุฑามาศ ประมลูมาก 
เนตรชนก สุนา 

ข้อสังเกตว่าด้วยประวัตศิาสตรส์ังคมของหลัก
บ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ าโขง 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์(นิด้า) 
NIDA 

8 ดร.วิสฎิฐ์ คิดค าส่วน 
นางสาวฑิฆัมพร 
สิงห์โตมาศ 

แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจดัการศุนย์การ
เรียนรู้ชมุชนบ้านนาบัว ต าบลโคกหินแฮร่ อ าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 



 
 

๕๔ 

 

 ในปี พ.ศ.2561 คณะฯ มีผลงานวิจัยทั้งหมด จ านวน 47 เรื่อง และมีจ านวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ (8*100)/๔7 = 17.02 เกณฑ์ร้อยละ 
15 เท่ากับ 5 คะแนน แปลงเป็นค่าคะแนน 5.00 

 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๕๕ 

 

มาตรฐานที่  ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับ
มหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ ชุมชน = ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
1 ชุมชน ๒ ชุมชน ๓ ชุมชน ๔ ชุมชน มากกว่า 

หรือเท่ากับ 
๕ ชุมชน 

 
ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ชื่อชุมชน ที่ตั้ง หลักฐาน 
๑ ชุมชนต าบลนาราชควาย ด าเนิน 

โครงการเทคนิคการประเมินผลโครงการ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ๓.๑-๑.๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่
สังคม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๑๘  
กรกฏาคม ๒๕๖๑ 

๒ ชุมชนต าบลกุดฉิม ด าเนิน 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการ
สอนโดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นฐาน : ศึกษา
กรณีโรงเรียนบ้านกุดฉิม ต าบลกุดฉิม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

๓ ชุมชนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จังหวัดนครพนม 

๔ ชุมชนต าบลโพนสวรรค์ ด าเนิน 
โครงการเผยแพร่ความรู้กฏหมาย 

อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓.๑  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะ/วิทยาลัยด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วม                
ในการด าเนนิการกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
ตามตัวบ่งช้ี ๓.๑ ระดับสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 



 
 

๕๖ 

 

ที ่ ชื่อชุมชน ที่ตั้ง หลักฐาน 
๕ ชุมชนต าบลเรณูนคร ด าเนิน

โครงการคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สัญจร 

อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  

 

คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
  



 
 

๕๗ 

 

มาตรฐานที่  ๔   ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔.๑    จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) เพื่อ
สืบสานเช่น การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยาลัยได้ด าเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับ
มหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) เพ่ือสืบสาน เช่น การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การ
บริการวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี มีจ านวนศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า ๕  ศิลปวัฒนธรรม  = ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
จ านวน ๑ 

ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

จ านวน ๒ 
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

จ านวน ๓ 
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

จ านวน ๔ 
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

จ านวนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 

๕ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
ผลการด าเนินงาน 
ล าดับ

ที ่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน หลักฐาน 

1 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมแห่พระอุปคุตเนื่องในประเพณี
นมัสการองค์พระธาตุพนม ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 
62 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในกิจกรรมบุคลากร 
นักศึกษาได้ร่วมกันแห่เครื่องถือบูชาข้าโอกาส ถวายเครื่องพฤษ
ชาติบูชาองค์พระธาตุพนม 
 

1 4.1-1.1 รายงานสรุป
การด าเนินกิจกรรมแห่
พระอุปคุต ประจ าปี 
2562 

2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคีตริมโขง ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 
ณ ริมโขงนครพนม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัด
นครพนมสู่สายตาสาธารณะชน เช่น ฟ้อนภูไท 3 เผ่า สาวม.
นครพนมล าเพลิน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเผยแพร่สืบสาน
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
 

1 4.1-2.1 รายงานสรุป
โครงการสังคีตริมโขง 



 
 

๕๘ 

 

ล าดับ
ที ่

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน หลักฐาน 

3 มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีท้องถิ่นบุญ
เดือน 4 แห่ผะเหวดเข้าเมือง ในวันที่ 9  - 10 เมษายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการเผยแพร่ สืบสานประเพณี
และบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนใกล้เคียง
มหาวิทยาลัย 

1 4.1-3.1 รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นบุญ
เดือน4ฯ 

4 มหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ ภาพเก่าเล่า
เรื่องเมือง 232 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ 9-17 
กันยายน 2561 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
นครพนม ในโอกาสเฉลิมฉลองเมืองนครพนมครบรอบ 232 ปี 

1 4.1-4.1 รายงานการ
ด าเนินการจัด
นิทรรศการ ภาพเก่าเล่า
เรื่องเมือง 232 ปี ใต้
ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 

5 มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการด าเนินการจัดโครงการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมวันออกพรรษาไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ใน
วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้นักศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนมได้แสดงออก เผยแผ่ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมสู่สายตาสาธารณะชน 

1 4.1-5.1 รายงานสรุป
การด าเนินโครงการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมวัน
ออกพรรษาไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
5.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ 

 

มาตรฐานที่  ๕   ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 
๕.๑ ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร (จ านวน 2 ตัวบ่งชี้) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑.๑  จ านวนหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/

บริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ ๑. อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย ฯ 

๒. อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ๑. น.ส.อาติมา  โอภาส ๒. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์  

๓. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์   
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.ส.อาติมา  โอภาส ๒. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์  

๓. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์   

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ ๖๐ 
 
สูตรการค านวณ   
 1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุ
บ ารุงศลิปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ = 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/บริการวิชาการ/ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น 

X ๑๐๐ 
 
 

 
จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด 

           2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/บริการวิชาการ/

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทั้ง 3 ประเด็น X ๕ 
 ร้อยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๐ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลงาน จ านวน หลักฐาน 

จ านวนหลักสูตรที่มีรายวิชาบูรณาการกับพันธกิจงานวิจัย/ 
บริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนทั้ง 
3 ประเด็น 

๖ หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 
(๖*๑๐๐)/๖ 

= ๑๐๐ 

๕.๑.๑-๑.๑ สรุปเล่ม
รายงานวิจัยที่มีรายวิชา
บูรณาการกับพันธกิจ
งานวิจัย/ บริการวิชาการ/
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด ๖ ๕.๑.๑-๑.๒ รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
นครพนม 

 
หลักสูตร รายวิชาบูรณาการกับพันธกิจ 

งานวิจัย บริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร ์
วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
วิถีชีวิตประชาชนสองฝั่ง
โขง มองผ่านมิติการค้า
ชายแดน ความกลมกลืน
ทางวัฒนธรรม และ
นโยบายภาครัฐ  

รายวิชา ดังนี ้ 
๑. รายวิชาการวิเคราะห์
โครงการและการบริหาร
โครงการ 
๒. รายวิชาการประเมินผล
โครงการ 
บูรณาการกับโครงการ
เทคนิคการประเมินผล
โครงการส าหรบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายวิชาคุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับผู้บรหิาร 
กิจกรรม/โครงการพาน้อง
ใหม่ไหว้พระธาตุพนม 

2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

รายวิชาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
วิจัยเรื่อง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างป่าอาหาร
ชุมชน  กรณีศึกษา :  บ้าน
โคกสว่าง ต าบลโคกสว่าง 
อ าเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม 

รายวิชาสวสัดิการสังคม
บูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการสาขาวิชา
พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 

รายวิชานิเวศวิทยา
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
กิจกรรม/โครงการวัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา 
วันลอยกระทง 

3. สาขาวิชานิติศาสตร ์ รายวิชากฎหมายปกครอง 
วิจัยเรื่อง การศึกษา
ผลกระทบของเขต
เศรษฐกิจพิเศษหนองคาย 
มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลง
ข้อบัญญัติขององค์การ
ปกครองท้องถิ่น : การ
เตรียมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

รายวิชา ดังนี้  
๑. รายวิชากฎหมายอาญา 
๑ บทบัญญตัิทั่วไป 
๒. รายวิชากฎหมาย
ครอบครัว 
๓. รายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
๔. รายวิชากฎหมาย
ปกครอง 
บูรณาการกับโครงการ

รายวิชาทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
กิจกรรม/โครงการสังคีต
ริมโขง วันลอยกระทง 



 
 

๖๑ 

 

หลักสูตร รายวิชาบูรณาการกับพันธกิจ 
งานวิจัย บริการวชิาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

เผยแพรค่วามรู้กฏหมาย 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

รายวิชาการอ่าน 
วิจัยเรื่อง English Reding 
Techniques for 
Undergraduates in 
Effectively Increasing 
Learning and 
Knowledge  

รายวิชาการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษ 
บูรณาการกับโครงการ
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างานนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา 

รายวิชาการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม 
กิจกรรม/โครงการสังคีต
ริมโขง   

5. สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 
 

รายวิชาวิชาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม 
วิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ความ
งามของผู้หญิงลาวใน
วรรณคดีลาว (Beauty 
Image of Laos Women 
in The Literature of 
Laos)  

รายวิชาสังคมวิทยาการ
พัฒนา 
บูรณาการกับโครงการ
คลินกิพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
สัญจร 

รายวิชา ดังนี ้
1. ท้องถิ่นศึกษา  
2. มนุษย์กับสังคมต่าง
วัฒนธรรมในอนุภูมภิาค
ลุ่มน้ าโขง  
3. การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และวัฒนธรรม 
กิจกรรม/โครงการสังคีต
ริมโขง วันลอยกระทง 

6. สาขาวิชาภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนและ
ภาษาเวียดนามเพื่อการ
สื่อสาร 
วิจัยเรื่อง รายงานการใช้
หลักสตูรพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาจีนและภาษา
เวียดนามเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น  

รายวิชา ดังนี ้
๑. รายวิชาวัฒนธรรมจีน 
๒. รายวิชาอักษรจีน 
บูรณาการกับโครงการ
คลีนิกภาษาจีน 
 

รายวิชาภาษาจีนเพื่อการ
ท่องเที่ยว 
กิจกรรม/โครงการสังคีต
ริมโขง   

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  5.๑.2   ร้อยละของหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQR) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.มีนา  บุญระมี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.มีนา  บุญระมี 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม     5 = ร้อยละ ๕๐ 
 
สูตรการค านวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) ตามสูตร 
 

ค่าร้อยละ = 

 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

X ๑๐๐ 
 

จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด 
 
           2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) X ๕ 
 ร้อยละ ๕๐ 

 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลงาน จ านวน หลักฐาน 
จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                    
พ.ศ. 2552 (TQR) 

๐  

จ านวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด ๖  
 

คะแนนที่ได้ = ๐.00  คะแนน 
 
 
 



 
 

๖๓ 

 

๕.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒.๑   ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 

(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ ระดับคณะ ของ สกอ.) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย ฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ ๒. น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ ๒. น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ/วิทยาลัย 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้ด าเนินการจัดห้องให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์5.2.1-1.1 และ
ได้มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานในส่วนของการให้
ค าปรึกษาฯ แต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาฯ เพ่ือหาข้อปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
5 . 2 . 1 -1 . 2 แ ล ะ ใ น ก า ร พ บ
อาจ ารย์ ที่ ใ ห้ ค าป รึ กษ าจะมี
แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษาเพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการน าไป
พัฒนาต่อไป ในปีการศึกษาต่อไป
5.2.1-1.3 

5.2.1-1.1 ห้องให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
5.2.1-1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ในส่วนของการให้
ค าปรึกษาฯ 
5.2.1-1.3 แบบฟอร์มการ
ให้ค าปรึกษา 

 ๒ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน            
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้ ด า เนินการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลกิจกรรม การหา
งานพิเศษ และข้อมูลข่าวสารที่
ประโยชน์แก่นักศึกษา  
ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้ 

1. บ อ ร์ ด ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  ไ ด้
ด าเนินการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรมนอกหลักสูตร / 

5.2.1-2.1 รายงานการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน            
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 



 
 

๖๔ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กิจกรรมเสริมเวลาว่างให้นักศึกษา 
เช่น ร้านอาหารนัวเดอ จังหวัด
นครพนม ร้านหอนาฬิกา และ
ร้านเคเอฟสาขาเทสโก้โลตัส ผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ
ศิลปศาสตร์แลบะวิทยาศาสตร์ 
2. เพจเฟสบุ๊คคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม
นอกหลักสูตรแก่นักศึกษา เช่น
บริษัทC4S Group นครพนม 
3 .  กิ จ ก ร ร ม วั น บ่ า ย พุ ธ              
พุธทอร์คพูดคุย ได้ด าเนินการ
ประชุมนักศึกษา ในวันพุธ เรื่อง
กิจกรรมเสริมส าหรับนักศึกษา
งานระยะสั้นระหว่างเรียน เช่น
ร้ า น เ ด อ ะ พิ ช ซ่ า ส า ข า โ ล ตั ส
นครพนม  5.2.1-2.1 

 ๓ จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ดท า
กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาเมื่อส าเร็จการศึกษา 
เ พ่ือให้ความรู้แนวทางในการ
ท างานเ พ่ือ เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษา ในการด าเนินกิจกรรม
ได้มีการอบรมในหัวข้อเรื่องทักษะ
การท างานและความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและหัวข้อการหา
งานและการเขียน Resume ได้
ด าเนินกิจกรรมในวันที่ 7 พ.ค.
2562 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิ ท ย าศ าสตร์  มห า วิ ทย าลั ย
นครพนม   
5.2.1-3.1 

5.2.1-3.1 รายงานสรุปผล
การด าเนินกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

 ๔ ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

5 . 2 . 1 -4 . 1  ส รุ ป แ บ บ
ประเมินความพึงพอใจการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ



 
 

๖๕ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ทุกกิจกรรมมีการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมเพ่ือหาคุณภาพและความ
พึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน าไปรับ
ปรุงเพ่ือให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
ข้อ 1 คะแนน 4.15 จากคะแนน
เต็ม 5 
ข้อ 2 คะแนน 4.17 จากคะแนน
เต็ม 5 
ข้อ 3 คะแนน 4.20 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลรวมของการประเมิน 4.17 จาก
คะแนนเต็ม5 
5.2.1-4.1 

และวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลการจัดกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรแหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา 

 ๕ น าผลการประเมินจากข้อ ๔ 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้ด าเนินการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้ง3ข้อเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่
๕ ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๒ 
5.2.1-5.1 เพ่ือหาข้อคิดเห็นและ
แนวทางการพัฒนาการให้บริการ
แก่นักศึกษาในประเด็น อาจารย์
ผู้ให้ค าปรึกษาให้ค าปรึกษาใน
ช่วงเวลาที่นักศึกษาต้องการไม่ได้
เท่าท่ีควรจึงมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิม
อาจารย์ให้ค าปรึกษาและจัด
ตารางเวรอย่างชัดเจนและใน
ประเด็นที่ควรเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์งานให้มีช่องทาง
เพ่ิมมากข้ึนและคณะกรรมการ
เสนอแนะให้ใชเทคโนโลยีเพ่ิมมาก
ขึ้นและให้ตั้งกลุ่มไลน์กลุ่มเฟสบุ๊ค
เพ่ือเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

5.2.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ ๕ วันที่ 
28 พ.ค. 2562 



 
 

๖๖ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๖ ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล
และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า คือ 
โครงการอบรมให้ข้ อมูลและ
ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าเพ่ือให้
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ไ ด้ รั บ แ น ว ท า ง ก า ร
ประกอบอาชีพส าหรับศิษย์เก่าที่
ก าลังว่างงานและช่องทางการหา
งานเพ่ิมมากขึ้น โดยมีวิทยากร
จากแรงงานจังหวัดนครพนมมา
ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าวใน
วันที่ 16 ธ.ค. 61 5.2.1-6.1 

5.2.1-6.1 รายงานการ
ด าเนินงานโครงการอบรม
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า ในวันที่
๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๑ 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๗ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.๒  ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย ฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ ๒. น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ ๒. น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

 ๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 ๕ - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ/วิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่ส่งเสริมผลการ
เ รี ย นรู้ ต ามกรอบมาตร ฐ าน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้านและครบทุกประเภทของ
กิ จ ก ร ร ม ต า ม ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  
โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายเพ่ือวัดผลความส าเร็จ
ของแต่ละโครงการ/กิจกรรมไว้ใน
แผนการ จั ด กิ จ กร รม พัฒนา
นักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษา 
ฝ่ายกิจการนักศึกษาประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  ร่ ว ม กั บ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่กิจการ
นักศึกษา 5.2.2-1.1 และได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนประจ าปีการศึกษา
2 5 6 1  เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า
คณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงาน 5.2.2-1.2 
 
 

5.2.2-1.1 รายงานการ
ด าเนินการจัดท าแผนฯและ
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการ
ศึกษ า2561 
5.2.2-1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 



 
 

๖๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๒ 2. ในแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต  ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย ๕ 
ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
(๑) คุณธรรม จริยธรรม 
(๒) ความรู้ 
(๓) ทักษะทางปัญญา 
(๔) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 5.2.2-2.1 ให้
ด า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ ต า ม ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่ งชาติ  5 
ป ร ะ ก า ร  ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น 
ประกอบด้วย 
   1 .  ทั ก ษ ะ ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริ ยธรรม  ประกอบด้ วย  1 ) 
โครงการไหว้ครู เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ระลึกถึงพระคุณของครูซึ่งเป็น
ประเพณีที่สืบเนื่องกันมาและ
มอบตัวเป็นศิษย์เมื่อเข้ามาศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาต่อไป จัด
กิจกรรมในวันที่ ๑๕ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ 
ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์  
   2 .  ทั ก ษ ะ ด้ า น ค ว า ม รู้ 
ประกอบด้วย 1) โครงการอบรม
ให้ความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ให้แก่ศิษย์ เก่า เ พ่ือให้ศิษย์ เก่า
ได้รับแนวทางการประกอบอาชีพ
ส าหรับศิษย์เก่าที่ก าลังว่างงาน
และช่องทางการหางานเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยมีวิทยากรจากแรงงาน
จังหวัดนครพนมมาให้ความรู้ใน
กิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 16 ธ.ค. 
61  
2) กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เมื่ อส า เ ร็ จกา รศึ กษา เ พ่ือ ให้
ความรู้แนวทางในการท างานเพ่ือ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ใน
วันที่ 7 พ.ค.2562 ณ คณะศิลป
ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

5.2.2-2.1 แผนปฏิบัติ
งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา2561 
502.2-2.2 รายงานผล
การด าเนินโครงการ
ประจ าปีการศึกษา2561 



 
 

๖๙ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
3) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่1
และผู้น านักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าในการกระบวนการ PDCA 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนและการ
ท างาน ท ากิจกรรมต่อไป ด าเนิน
กิจกรรมในวันที่ 20 พ.ย. 61 ณ 
ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์           
   3 .  ทั ก ษ ะ ท า ง ปั ญ ญ า 
ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนา
นักศึกษา : กิจกรรมไหว้ครูเพ่ือให้
นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของ
ครูซึ่งเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกัน
มาและมอบตัวเป็นศิษย์เมื่อเข้า
มาศึกษาในระดับ อุดมศึกษา
ต่อไป จัดกิจกรรมในวันที่ ๑๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
พนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคลและความรั บ ผิ ด ชอบ 
ประกอบด้วย 1) โครงการกีฬา
นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมย่อย ได้แก่ 
กิจกรรมประกวดเฟรชชี่ ไนท์ 
คณะฯจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ กิจกรรมประกวดเฟรชชี่
ไนท์ มหาวิทยาลัยฯจัดขึ้นในวันที่ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ
กิ จ ก ร ร มกี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นครพนม จัดขึ้นในระหว่างวันที่
๑๙ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เ พ่ื อ จั ด กิ จ ก ร ร ม ด้ า น กี ฬ า
นันทนาการให้นักศึกษาได้มีความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและ
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้



 
 

๗๐ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  แ ล ะ
เสริมสร้างให้นักศึกษาได้ผ่อน
คลายจากการ เรี ยน เ พ่ือให้ มี
ทักษะทางด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 
     5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัว เลขการสื่อสารและการใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 
ประกอบด้ วย  โครงการการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือให้ 
ด าเนินการในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ในการเรียนและ
การด าเนินชีวิตในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้ภาษาและ
โปรแกรมท่ีใช้กับงานวิจัย 5.2.2-
2.2 

 ๓ จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
2561 เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่1 
และผู้น านักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าในการกระบวนการ PDCA 
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนและการ
ท างาน ท ากิจกรรมต่อไป ด าเนิน
กิจกรรมในวันที่ 20 พ.ย. 61 ณ 
ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5.2.2-
3.1 

5.2.2-3.1 รายงานการ
ด าเนินงานกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

 ๔ กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือ
ศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
จั ด โ ค ร ง ก า ร วั น ส า คั ญ 
ประกอบด้วย 1) กิจกรรมวันแม่
แ ห่ ง ช า ติ  เ พ่ื อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า 
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ได้ส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ได้ด าเนิน

5.2.2-4.1 รายงานการ
ด าเนินงานกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
5.2.2-4.2 รายงานการ
ด าเนินงานกิจกรรมวันออก
พรรษา 



 
 

๗๑ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
กิจกรรมในวันที่ 11 ส.ค. 61 ณ 
ห้องประชุมพนมศิลป์ 5.2.2-4.1 
2) กิจกรรมวันออกพรรษา เพ่ือให้
นักศึกษาและบุคลากรคณะฯ ได้
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของ
ไทย จัดขึ้นในวันที่   17 – 25 
ตุลาคม 2561 ณ ริมโขงจังหวัด
นครพนม 5.2.2-4.2 

 ๕ ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

สโมสรนักศึกษา ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยในปี
การศึกษา 256 0 และปี
การศึกษา 2561 ทุกโครงการมี
การประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  และน าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานในครั้ งต่อไป  ทั้ งนี้
ส โมสรนักศึกษา ฝ่ ายกิจการ
นักศึกษาจะได้น าผลการประเมิน
ในปีการศึกษา 2561 เป็น
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ต่อไป  5.2.2-
5.1 

5.2.2-5.1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการประจ าปี
การศึกษา2561 

 ๖ ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได้จัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
256๑  เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดย
มีผลดั งนี้  จ านวนโครงการที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ตามแผน จ านวนทั้ ง สิ้ น  18
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนทั้งหมด  5.2.2-6.1 
 
 
 
 

5.2.2-6.1 รายงานสรุป
ประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 



 
 

๗๒ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 7 น าผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ  ไ ด้ มี ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษาคณะฯ ครั้งที่๑๔ 
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 62 เวลา 
13.00 - 17.00 น. โดยมีการ
สรุปประเมินผลความส าเร็จการ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือ
ประเมินผลความส า เร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาและที่ประชุมมี
มติ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการน าผล
การด าเนินงาน ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 5.2.2-7.1 

5.2.2-7.1 รายงานการ
ประชุมน าผลไปปรับปรุง
เพ่ือการพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษา ครั้งที่ ๑๔  

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2.3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยา  กิ่งไม้กลาง 
เกณฑ์การประเมิน   
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด    
เป็น 5 คะแนน 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 ก าหนดเป็น 0 คะแนน 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 
สูตรการค านวณ 
 ๑) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X ๑๐๐ 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 ๒) น าค่าร้อยละจากข้อ ๑ มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

  2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  
  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  =  
 

5- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3)  

4  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๗๔ 

 

ผลการด าเนินงาน 
สาขาวิชา รวมค่า FTES จ านวนอาจารย์ ร้อยละ 

ด้านสังคมศาสตร์    
    1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 238.14 10 -60 
    2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 66.67 7 -72 
    3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99.83 5 -80 
    4. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.50 5 -80 
    5. สาขาวิชาภาษาจีน 17.5 2 -92 

รวมด้านสังคมศาสตร์ 425.64 29 -384 
ด้านนิติศาสตร ์    
    1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 97.33 7 -86 

รวมด้านนิติศาสตร์ 97.33 7 -86 
รวมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 522.97 36 -470 

 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี           
มีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 522.97 คณะมีจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน 
ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ -470 คิดเป็น 5.00 
คะแนน 
 
 วิธีการค านวณ 
  สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง  
ด้านสังคมศาสตร์ 
 สูตรการค านวณ 
 (29-25)*100/25 = 16  คะแนนที่ได้  5 
ด้านนิติศาสตร์ 
 สูตรการค านวณ 
 (7-50)*100/50 = -86 คะแนนที่ได้  5 
   
 

คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

๗๕ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม         
ของคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อาติมา  โอภาส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อาติมา  โอภาส 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ถูกต้องทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

คณะฯ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบันและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด โดยมีระบบ
บริหารงานวิจัยในคู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.2.4-1.1 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 5.2.4-1.2 มี
แผนปฏิบัติงานวิจัย ประจ าปี 
งบประมาณ 256๒ ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะฯ 5.2.4-1.3 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.4-1.4 มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย ระบบ

5.2.4-1.1  คู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 
5.2.4-1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจ าคณะฯ 
5.2.4-1.3  แผนปฏิบัติ
ราชการงานวิจัย คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.2.4-1.4  ประกาศ
คณะฯ เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2562 
5.2.4-1.5 ระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย และ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 



 
 

๗๖ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ฐานข้อมูลวิจัย และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 
5.2.4-1.5 

 ๒ สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  
๒.๑ ห้องปฏิบัติการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมหรือ
หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย 
๒.๒ ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 
๒.๓ สิ่งอ านวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติ 
การวิจัย 
๒.๔ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันโดยมีห้องปฏิบัติการ
หรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 5.2.4-2.1 มีห้อง
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลวิจัย 5.2.4-2.๒  ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย 
มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้าสู่
ระบบอินเตอร์เน็ต 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/  
5.2.4-2.๓ คณะฯจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เมื่อ
วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยมี รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธ์ 
จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อ
น าไปสู่การวิจัย 5.2.4-2.4 
บันทึกข้อความข้อเชิญเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 
“แลสายน้ าโขงกับงาน
นวัตกรรมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น”มหาวิทยาลัยนครพนม 
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 
2562 ๕.๒.๔-๒.๕ 
 
 

5.2.4-2.1 รูปศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5.2.4-2.2 รูปห้อง
สารสนเทศสนเทศเพ่ือการ
สืบค้น ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย 
5.2.4-2.3  ระบบ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/  
5.2.4-2.4 สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เมื่อ
วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 
๕.๒.๔-๒.๕ บันทึกข้อความ
ขอเชิญข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติศรีโคตร
บูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แล
สายน้ าโขงกับงานนวัตกรรม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 



 
 

๗๗ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๓ จัดสรรงบประมาณเงินรายได้

หรือกองทุนคณะของคณะ/
วิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนงานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

คณะฯ  มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะเพ่ือเป็น
ทุนวิจัยโดยมีประกาศคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.4-3.1  และประกาศ
คณะฯ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2562 5.2.4-
3.2   

5.2.4-3.1 ประกาศคณะฯ
เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.4-3.2 ประกาศคณะฯ
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 

 ๔ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้หรือกองทุนของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สนับสนนุการเผยแพร่วิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  โดยจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ในการให้
ทุนวิจัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงาน 
จ านวน 100,000 บาท 
5.2.4-4.1 และปรากฎใน
สัญญาทุนวิจัย ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 5.2.4-4.๒ 

5.2.4-4.1 แผนปฏิบัติ
ราชการงานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
5.2.4-4.๒ สัญญาทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 

 ๕ มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัยด้าน
ศักยภาพการท าวิจัย มีการ
สร้างขวัญก าลังใจและยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมดีเด่น 

คณะฯจั ด โ ค ร งก า ร พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย เมื่อวันที่ 7-8 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี รศ.
ดร.นิติ ภวัครพันธ์ จากคณะ
รั ฐ ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย  มาให้ความรู้ 
เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยเพ่ือ
น าไปสู่การวิจัย 5.2.4-5.1 
คณะฯ ได้มอบเกียรติบัตรยก
ย่องนักวิจัย ในการไปน าเสนอ
ผลงานวิ จั ยและการตี พิม พ์
บทความวิจัย จ านวน 22 คน 

5.2.4-5.1 สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
5.2.4-5.2 เกียรติบัตรยก
ย่องนักวิจัย จ านวน 22 คน  



 
 

๗๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
5.2.4-5.2 

 ๖ มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย ในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัย/         
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

คณะฯ มีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  เพ่ือ
ชี้แจงระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
5.2.4-6.1  

5.2.4-6.1 สรุปรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒  

 
คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๙ 

 

ตัวช้ีวัดที่  ๕.๒.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.)   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อาติมา  โอภาส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อาติมา  โอภาส 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕  
 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   จ านวนเงินสนับสนุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =  ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน   

สูตรการค านวณ :  
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
         2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คะแนนที่ได้  =     
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

X100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
 
 
 
 
 



 
 

๘๐ 

 

ผลการค านวณ 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน หลักฐาน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

100,000 
บาท 

5.2.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 7 ทุน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,00 

บาท 
5.2.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 7 ทุน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายนอกสถาบัน 

6,241,150 
บาท 

5.2.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 4 ทุน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,241,150 

บาท 
5.2.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 4 ทุน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

35 คน 5.2.5-1.3 ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 
2561 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 คน  
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

-  

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

 *หมายเหตุ : คณะไม่มีมีนักวิจัยประจ า  
 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯ มี เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจั ย                  
ในปีงบประมาณ 2562 จากภายในสถาบัน จ านวน 100,000 บาท และภายนอกสถาบัน จ านวน 6,241,150 
บาท รวมเท่ากับ 6,341,150 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจ านวน 
35 คน ดังนั้น คณะฯ มี เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 
(6,341,150/35) = 181,175.71 บาท/คน ซึ่งตามเกณฑ์แล้วเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 25,000 บาท/คน จะได้ 5 คะแนน ด าเนินการได้  181,175.71 บาท/คน      
คิดเป็น 5.00 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ = 
 

 5.00   คะแนน 
 



 
 

๘๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ มีการก าหนดชุมชนเป้าหมาย

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
คณะฯ ไดล้งพ้ืนที่ส ารวจความ
ต้องการของชุมชนจากแบบ
ส ารวจ และได้ก าหนดชุมชน
เป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนกุดฉิม 
ชุมชนนาราชควาย ชุมชนโพน
สวรรค์ ชุมชนเรณูนคร และ
ชุมชนในเมืองนครพนม ๕.๒.๖-
๑.๑ 

๕.๒.๖-๑.๑ แบบสรุป
ส ารวจความต้องการของ
ชุมชน 

 ๒ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงานวิชาการร่วมกับ
ชุมชน/องค์การเป้าหมาย 
จัดท าแผนบริการวิชาการที่มี
การก าหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
อย่างครบถ้วน 

คณะฯ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๕.๒.๖-๒.๑ 
และร่วมกันจัดท าแผนบริการ
วิชาการโดยก าหนด
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ด้านบริการวิชาการให้
เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา 
ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน ๒. 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม และ
ก าหนดตัวชี้วัดของแผน ๑. 
ร้อยละการด าเนินโครงการตาม
แผนงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
โครงการบริการวิชาการและ

๕.๒.๖-๒.๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะศิลป
ศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 
๕.๒.๖-๒.2 แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๖-๒.๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๑   
 



 
 

๘๒ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น ามาใช้ในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ๓. จ านวนโครงการ
หรือกิจกรรมบริการวิชาการท่ี
จัดเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมหรือชุมชน ไม่น้อย
กว่า ๓ โครงการ ๕.๒.๖-๒.๒ 
และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  
๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๕.๒.๖-๒.๓ 

 ๓ ชุมชน/องค์การเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาตามแผนบริการ
วิชาการและบังเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด 

คณะฯ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการ รอบ ๑๒ เดือน  
ซ่ึงตัวชี้วัดของแผนมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  
๑. ร้อยละการด าเนินโครงการ
ตามแผนงาน  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ผลการด าเนินงาน ร้อย
ละ ๑๐๐ 
๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
โครงการบริการวิชาการและ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนใน
หลักสูตรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. จ านวนโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการท่ีจัด
เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสังคมหรือชุมชน ไม่น้อย
กว่า ๓ โครงการ ผลการ
ด าเนินงาน จ านวน  ๖ 
โครงการ 
๕.๒.๖-๓.๑ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘  
เมษายน ๒๕๖๒ ๕.๒.๖-๓.๒ 

๕.๒.๖-๓.๑ รายงานผล
การด าเนินงานตามแผน
บริการวิชาการ รอบ ๑๒ 
เดือน 
๕.๒.๖-๓.๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘  
เมษายน ๒๕๖๒   
 



 
 

๘๓ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๔ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/

หน่วยงานวิชาการ มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 
หน่วยงาน 

คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ 
หน่วยงาน ได้แก่ ชุมชนกุดฉิม 
๕.๒.๖-๔.๑ 

๕.๒.๖-๔.๑ บันทึก 
ลงนามความร่วมมือกับ
ชุมชนกุดฉิม  
 

 ๕ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงานวิชาการ บูรณาการ
บริการวิชาการเข้ากับการจัด  
การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คณะฯ มีโครงการบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน วิจัย และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน ๖ โครงการ ได้แก่ ๑.
โครงการเทคนิคการประเมินผล
โครงการส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบูรณาการกับ
รายวิชาวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการและ
รายวิชาการประเมินผล
โครงการ ๒.โครงการบริการ
วิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมบูรณาการกับ
รายวิชาสวัสดิการสังคม ๓.
โครงการเผยแพร่ความรู้
กฏหมายบูรณาการกับรายวิชา 
ได้แก่ ๑.กฎหมายอาญา 1 
บทบัญญัติทั่วไป ๒.รายวิชา
กฎหมายครอบครัว ๓. 
รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ๔.รายวิชา  
กฎหมายปกครอง ๔.โครงการ
อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท างานนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ๕.โครงการคลินิก
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสัญจรบูรณา
การรายวิชาสังคมวิทยาการ
พัฒนา ๖.โครงการคลีนิก
ภาษาจีนบูรณาการรายวิชา
วัฒนธรรมจีนและรายวิชาอักษร
จีน ๕.๒.๖-๕.๑ 

๕.๒.๖-๕.๑  สรุปเล่ม
โครงการบริการวิชาการ 
ที่บูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน วิจัย 
และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 



 
 

๘๔ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.7  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ มีระบบและกลไกการเข้าไปมี

ส่วนร่วมด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงตอนกลาง 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ ได้ ด า เนินการ
จัดท าคู่มือการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้ศึกษาได้
รู้ขึ้นตอนรวมถึงโครงสร้างการ
ท างานต่างๆของงานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 5.2.7-1.1 

5.2.7-1.1 คู่มือการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 

 ๒ มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ ตามข้อ 1 ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย          
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ได้สรรงบประมาณ 
จ านวน 66 ,000 บาท เพ่ือ
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค ณ ะ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตาม
แผน ปฏิ บั ติ ง า นท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561/ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 5.2.7-
2.1 

5.2.7-2.1 แผนปฏิบัติ
งานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๓ มีแผนงาน/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบมีลักษณะเป็น
การบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือ
การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟู/สืบสาน/
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีแผนปฏิบัติงาน
ท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561/ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่งานกิจการ

5.2.7-3.1 แผนปฏิบัติ
งานท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา 2561/ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2562 



 
 

๘๕ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผน และบูรณา
การองค์ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์ 
สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านจังหวัดนครพนมสู่
สายตาสาธารณะชน เช่น ฟ้อน
ภูไท 3 เผ่า สาว ม.นครพนมล า
เพลิน เป็นต้น 5.2.7-3.1 

 ๔ มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดใน
แผนงาน/โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงตอนกลาง 

คณะฯ ได้จัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 256๑ เพ่ือ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและผล
การด าเนินงานได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จจ านวน ๕ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
โครงการทั้งหมด 5.2.7-4.1 

5.2.7-4.1 รายงานสรุป
ประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ๕ มีการน าผลการประเมินในข้อ 
4. มาปรับปรุงแผนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย          
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนกลาง 

คณะฯ ได้น าผลการประเมินใน
ข้อ 4 เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ
ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 62 
มีข้อเสนอแนะดังนี้ ให้
คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนที่วางไว้ และให้มีการ
ประชุมชี้แจงอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาทุกครั้งก่อนด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ และให้เร่ง
ติดตามกิจกรรม/โครงการที่ยัง
ไม่ด าเนินการ ให้ผลเป็นร้อยละ 
100 และให้เพิ่มกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพ่ิมจากเดิม จาก 1 กิจกรรม 
เป็นอย่างน้อย 3 5.2.7-5.1 

5.2.7-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5   
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ 
 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 



 
 

๘๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๒.8  ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ข้อ ๑ – ๖ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ ๑. อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 

๒. อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
๓. อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 

ผู้รับผิดชอบ ๑. นางกัญจนพร  ยืนนาน ๒. น.ส.ณัฐฐาพัชร์  อนันต์ธนวาณิช  
๓. น.ส.ธิติมา  สีสุทร ๔. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๕. นางสภาพร  คงเกษม     
๖. น.ส.อาติมา  โอภาส ๗. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์  
๘. นายปิยรัตน์  บุตรศรี 

ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. นางกัญจนพร  ยืนนาน ๒. น.ส.ณัฐฐาพัชร์  อนันต์ธนวาณิช  
๓. น.ส.ธิติมา  สีสุทร ๔. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๕. นางสภาพร  คงเกษม     
๖. น.ส.อาติมา  โอภาส ๗. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์  
๘. นายปิยรัตน์  บุตรศรี 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ – ๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ ทบทวนและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของคณะ/
วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชื้   
และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ที่
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒โดย
มีส่วนร่วมกับบุคลากรภายใน
คณะฯ มีตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ

๕.๒.๘-๑.๑ รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทย์ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๑.๒ แผนกลยุทธ์ ๕ 
ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๕.๒.๘-๑.๓ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๑.๔ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
๕.๒.๘-๑.๕ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธ 
ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 



 
 

๘๗ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าโครงการ
ทบทวนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  ๕.๒.๘-
๑.๑,๕.๒.๘-๑.๒,๕.๒.๘-๑.๓ 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ๕.๒.๘-๑.๔ จากนั้นได้มี
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
มีการชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้บริหารถึงวิสัยทัศน์  กลยุทธ์ 
และเป้าหมายของกลยุทธ์ และมี
การก าหนดหน่วยงานภายใน
รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์อย่างเป็นทางการ โดยการ
น าแผนกลยุทธ์เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑ วันพุธ ที ่๒๖ กันยายน 
๒๕๖๑  ๕.๒.๘-๑.๕ และผ่าน
ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๑.๖, ๕.๒.๘-๑.๖.๑, 
๕.๒.๘-๑.๖.๒ ตลอดจนได้
เผยแพร่แผนกลยุทธ์ ลงในแผน
เว็บไซต์ของคณะฯ เพ่ือสาขาวิชา
และฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภายในคณะได้รับทราบ ๕.๒.๘-
๑.๗ มีการก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
อย่างเป็นทางการ โดยสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ๕ ปี 
มหาวิทยาลัยนครพนม ๕.๒.๘-
๑.๘ ที่ผ่านการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
วันอาทิตย์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕.๒.๘-๑.๖ รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วัน
อาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๑.๖.๑ รายชื่อ
บุคลากร ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่แผนกล
ยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และแผนปฏิบัติราชการ 
๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๑.๖.๒ บันทึก
ข้อความการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ ๕ ปี (๒๕๖๐-
๒๕๖๑)และแผนปฏิบัติ
ราชการ ๒๕๖๒ และตัวชี้วัด 
๕.๒.๘-๑.๗ เว็บไซต์ของ
คณะฯ 
๕.๒.๘-๑.๘  แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 
๕.๒.๘-๑.๙  รายงาน
ประจ าปี ๒๕๖1 
๕.๒.๘-๑.๑๐ รายงานผลการ
ด าเนินงานครั้งที่ ๑ รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธ 
ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๑.๑๑ รายงานผลการ
ด าเนินงาน ครั้งที่ ๒ รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและรายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธ 
ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 



 
 

๘๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จากนั้นได้มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๕ 
พันธกิจ โดยก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ครบทั้ง ๕  พันธกิจ  และมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตร
มาส และรายงานประจ าปี 
๒๕๖๑  ๕.๒.๘-๑.๙ มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี
อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ โดยครั้งที่ ๑ ได้
รายงานต่อผู้บริหารและรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ๕.๒.๘-๑.๑๐  
ครั้งที่ ๒ การรายงานผลการ
ด าเนินงานผู้บริหาร และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๒  ๕.๒.๘-๑.๑๑ 

 ๒ การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงินโดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขันและ

คณะฯ ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินตามกลยุทธ์ทางการเงิน 
โดยเข้าร่วมโครงการการเขียน
รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) การบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร ในการคิด
วิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) และการ
คิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (Unit Cost) ระดับ
หลักสูตร ในวันที่ 17 เมษายน 
๒๕62 ณ ส านักงานอธิการบดี 
และคณะฯ ได้จัดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอน ตาม 

5.2.8-2.1 รายงานต้นทุน
ต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร  
5.2.8-2.๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 5/๒๕๖2 วัน
อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 
2562 



 
 

๘๙ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/วิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 

รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต ระดับหลักสูตร 
ดังนี้ 
   ๑. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยการ
ผลิตตลอดหลักสูตร ๗๖,๕๔๘ 
บาท 
    ๒. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วย
การผลิตตลอดหลักสูตร 
๘๕,๐๒๓ บาท 
    ๓.  สาขาวิชานิติศาสตร์  
มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตตลอด
หลักสูตร ๗๓,๐๔๙ บาท 
    ๔. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิตตลอด
หลักสูตร ๖๑,๐๔๐ บาท 
    ๕. สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มีต้นทุนต่อหน่วย
การผลิตตลอดหลักสูตร 
๕๙๒,๒๑๑ บาท 
   ๖. สาขาวิชาภาษาจีน มีต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิตตลอดหลักสูตร 
๑๕๑,๐๘๙ บาท 5.2.8-2.1   
และน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิตเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 5.2.8-2.2 
เพ่ือพิจารณา 

 ๓ การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่ง
ได้แก่ การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เอกลักษณ์และความเป็น

การวิจัย  
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
เพ่ือก ากับติดตามเรื่องทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
และการพิจารณาทุนวิจัย ทุนการ

๕.๒.๘-3.๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-3.๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ 



 
 

๙๐ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เลิศของคณะ/วิทยาลัย ผลิตต ารา และการพิจารณา

ผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี ๒๕๖๑ 
ซึ่งปรากฎอยู่ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ๕.๒.๘-3.๑ 
 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือก ากับ
ติดตามแจ้งเรื่องแผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาแจ้ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปรากฎอยู่ใน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ วันที่    
๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๕.๒.๘-3.๒ 
และการประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ 
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งการ
ด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และชี้แจ้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
๕.๒.๘-3.๓ 
 
การเรียนการสอน  
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-3.๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๓.๔ รายงานการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๓.๕ รายงานการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๓.๖ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริการ 
วิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 



 
 

๙๑ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่     
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง   
การติดตาม มคอ.๓ ๕.๒.๘-๓.๔  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่        
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง       
การเปิดภาคการศึกษา ๒๕๖๑ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการ
สอน ๕.๒.๘-๓.๕ 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่    
๙  มกราคม  ๒๕๖๒ เรื่อง 
ติดตามการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการของสาขาวิชา  
๕.๒.๘-๓.๖ 

 ๔ มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักทาง
วิชาการและประกาศใช้
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และ
มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินที่เป็นผลเกิดจาก
การวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 

คณะฯ จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
๕.๒.๘-๔.๑ และประกาศใช้ตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ๕.๒.๘-๔.๒   
โดยได้ด าเนินการวิเคราะห์.และ
พิจาณาปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ของคณะ โดยสรุปผลประเมิน
ความเสี่ยงดังนี้  
-ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก คือ  -จ านวนอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ กพอ. ก าหนด  มีผล
ประเมินโอกาสและผลกระทบอยู่ที่ 
๒๕ (สูงมาก) ล าดับความเสี่ยง
ล าดับที่ ๑ ๕.๒.๘-๔.๓    
-ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุม

๕.๒.๘-๔.๑  แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๔.๒ บันทึกข้อความ
แจ้งประกาศใช้แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๔.๓ รายงานการ
ประชุมจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒   
๕.๒.๘-๔.๔ รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธ ที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๔.๕  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ในรอบ ๓ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 



 
 

๙๒ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ คือ 
- คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง-มี
ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ที่ 
๑๒ (สูง) ล าดับความเสี่ยงล าดับที่ 
๒ 
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารงานยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน มีโอกาสและ
ผลกระทบ ๘ (สูง) ล าดับความ
เสี่ยงล าดับที่ ๓ ๕.๒.๘-๔.๔ 
 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  จ านวน ๒ ครั้ง ในรอบ ๓ 
เดือน ๕.๒.๘-๔.๕  ในครั้งที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๙๒  วันพุธที่ ๒๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ๕.๒.๘-๔.๖   
เดือน และ ในรอบ ๖ เดือน  
๕.๒.๘-๔.๗ ในครั้งที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ ๕.๒.๘-๔.๘  

๕.๒.๘-๔.๖  รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  วันพุธ ที่ 
๒๐  มีนาคม ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๔.๗  รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ในรอบ ๖ เดือน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๔.๘  รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันพุธ ที่ 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

 ๕ บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
๑๐ ประการ ทั้งในระดับ
คณะ/วิทยาลัย โดยมีระบบ
และกลไกในการประเมินผล
การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหาร ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 
ด้าน คือ 
 
1. หลักประสิทธิผล 
     คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร   มีระบบ
และกลไกลในการวางแผน เพ่ือให้
ได้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการมีการแต่งตั้ง

5.2.7-4.1 โครงสร้างองค์กร 
5.2.7-4.2 รายงานสรุป
โครงการฯ 
5.2.7-4.3 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
5.2.7-4.4 คูม่ือปฏิบัติงาน
ส านักงานคณบดี 
5.2.7-4.5 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
405/2561 
5.2.7-4.6 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนฯและ



 
 

๙๓ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามโครงสร้างองค์การ
และโครงการสร้างการบริหาร 
5.2.7-4.1 รายงานสรุปโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
(2560-2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 5.2.7-4.2  
แผนปฏิบัติราชการ 5.2.7-4.3 
 คณะศิลปศาสตร์ฯ มี
กระบวนการในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผนและมีระบบการ
ท างานให้ได้มาตรฐาน ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์กร 
ตามคู่มือปฏิบัติงานส านักงาน
คณบดี 5.2.7-4.4 และมีค าสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่ 405/2561 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.2.7-4.5 มีการน าระบบและ
กลไกลของแผนกลยุทธ์และแผน
และการปฏิบัติงาน  มีการ
ประเมินกระบวนการจัดท าแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
พบว่า คณะได้มีการทบทวนแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ 
โดยมีการปรับแผนกลางปีเพ่ือให้
แผนสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น 
รายงานสรุปโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
4 ปี (2560-2564) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2562 5.2.7-4.6 
คณะศิลปศาสตร์ฯ มีการติดตาม

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ2562       
(2560-2564) 
5.2.7-4.7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ   
5.2.7-4.8 เว็ปเพจของ
คณะฯ 
5.2.7-4.9 facebook
ภายในคณะฯ 
5.2.7-4.10 แผนงาน
บริการวิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2562 
5.2.7-4.11 ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
หน่วยงาน  
5.2.7-4.12 สรุปผล
ประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุน
ทางกายภาพและทรัพยากร
การเรียนรู้ 
5.2.7-4.13 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนมที่ 
2101/2560 
5.2.7-4.14 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
079/2559 
5.2.7-4.15 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
078/2559 
5.2.7-4.16 ค าสั่งคณ ะฯ 
ที่ 077/2559 
5.2.7-4.17 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
076/2559 
5.2.7-4.18 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
772/2558 
5.4-4.19 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
770/2558 
5.4-4.20 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
773/2558 
5.2.7-4.21 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
711/2558 



 
 

๙๔ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ใน
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 
2561- 30 กันยายน 2562) 
ตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ  
5.2.7-4.7 
 
 2. หลักประสิทธิภาพ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก 
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามการบริหารราชการ
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่ 405/2561 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.2.7-4.5  โดยใช้เทคนิคและ
เครื่องมือ คือการใช้การ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปเพจ
คณะฯ 5.2.7-4.8 facebook 
5.2.7-4.9 ของคณะฯ การ
บริหารจัดการที่เหมาะสม คือ ใช้
เทคนิคการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานที่มี
เครื่องมือการท างานตาม ระบบ
ของการปฏิบัติงานให้เกิดการใช้
งบประมาณตามตามแผนด้วยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
มีประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้งาน
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
และเวลาที่ก าหนดไว้ เช่น 
แผนงานการบริการวิชาการแก่
สังคมประจ าปีงบประมาณ 
2562 คณะศิลปศาสตร์และ

5.2.7-4.22 แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและ/แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ปี 
2562 / สรุปการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนาของ
บุคลากร 
5.2.7-4.23 รายงานสรุป
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน  
5.2.7-4.24 รายงานการ
การเงิน 
5.2.7-.4.25 ค าสั่งคณะฯ ที่ 
158/2559 
5.2.7-4.26 ค าสั่งคณะฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือก
นักศึกษา  
5.2.7-4.27 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ ที่ 
2788/2561 
5.2.7-4.28 บันทึกข้อความ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
5.2.7-4.29 โครงการไหว้
ครูประจ าปีการศึกษา 
2561  
5.2.7-4.30 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 
0463/2561 
5.2.7-4.31 ค าสั่งคณะฯ ที ่
428/2561 
5.2.7-4.32 สรุปสถิติการ
มาปฏิบัติราชการของ
บุคลากร 
5.2.7-4.33 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงานฯ  
5.2.7-4.34 ค าสั่งคณะฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
วิทยาศาสตร์ 5.2.7-2.3 โดยมี
การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
โดยให้เป็นไปตามระบบการบังคับ
บัญชาตามสายงานที่ก ากับดูแลใน
การปฏิบัติงานส าเร็จเรียบร้อยมี
การติดตาม ตามระยะเวลาของ
แผนงานของแต่ละงาน 
 
 3. หลักการตอบสนอง 
คณะศิลปศาสตร์ฯ มีระบบและ
กลไกการด าเนินงานตามขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน การบริการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยยึดตาม
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งาน ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 405/2561 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.2.7-4.5 มีการส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการ ในการ
ปฏิบัติงานของสายสนับสนุนทั้ง 
12 หน่วยงาน 5.2.7-4.11 เพ่ือ
น ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และภาพสะท้อนของการท างาน
นั้น น าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
สรุปผลประเมินคุณภาพสิ่ง
สนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 5.2.7-12 
 
 4. หลักความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารคณะฯ มีระบบและกลไก
โดยใช้กระบวนการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานคณะ 
ตามโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหาร 5.2.7-4.1 
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ ภาระ

คัดเลือกนักศึกษาฯ 
5.2.7-4.35 เอกสาร
ด าเนินงานเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะ
จากตัวแทนคณาจารย์  
5.2.7-4.36  รายงานสรุป
โครงการการจัดการความรู้
ส านักงานคณบดี  
5.2.7-4.37 เอกสารแจ้งผล
การประเมินประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
งานของคณะกรรมการ
บริหารงานคณะ ในส่วนงาน
ต่างๆ เช่น ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 2101/2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.2.7-4.13 ค าสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่079/2559 เรื่อง 
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและการ
จัดการความรู้ 5.2.7-4.14 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 078/2559
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา 5.2.7-4.15 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 077/2559
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
5.2.7-4.16 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 
076/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายอาคารสถานที่ 
5.2.7-4.17 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 
772/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา ศิลปะ 
วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
5.2.7-4.18 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 
770/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการศูนย์บริการให้
ค าปรึกษาและพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 5.2.7-4.19 ค าสั่งคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ 
773/2558 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาเรียนรู้
งานพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
5.2.7-4.20 ค าสั่งคณะฯ ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๙๗ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
711/2558 เรื่องแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการศูนย์เผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
5.2.7-4.21 
ผลการด าเนินงานพบว่าตั้งแต่ปี 
2558 หลังจากคณะครุศาสตร์
แยกจากออกจากคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การ
บริหารงานคณะมีความรวดเร็ว
ขึ้นเนื่องจากจ านวนหลักสูตร 
และบุคลากรลดลง ท าให้การ
บริหารงานมีความคล่องตัวขึ้น 
นอกจากนั้นคณะผู้บริหารมีการ
ทบทวนกระบวนการท างาน โดย
มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อหา
แนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหา 
และหารือรับผิดชอบร่วมกัน โดย
ประเด็นหลักๆมี 2 ส่วนคือ ส่วน
ของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า 
มีอาจารย์ส่วนใหญ่ต้องมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และการ
ท าผลงานวิชาการ และอาจารย์
บางท่านยังไม่ข้าใจและรับทราบ
ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการเข้า
ท างาน ในส่วนของบุคลากรสาย
สนับสนุนพบว่าบุคลากรบางคน
ในบางหน่วยงานยังขาดความ
เข้าใจในเนื้องานของตนเอง และ
ขาดความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และงานยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากนัก หลังจาก
คณะผู้บริหารคณะ น าผลการ
ทบทวนกระบวนการท างานบน
หลักความรับผิดชอบมาท า
ปรับปรุง จึงได้จัดตั้งงบประมาณ
ให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ไป
อบรมพัฒนาในสายงานของ
ตนเองที่รับผิดชอบใน



 
 

๙๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ปีงบประมาณ 2562 อย่างน้อย
คนละ 1 เรื่อง เพ่ือให้มีความรู้
ความสามารถและพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
และคณะฯมีแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและ/แผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน  
ปีงบประมาณ 2562 ตาม
เอกสารแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ/
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ปี 2562 / สรุปการ
เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ของบุคลากรและเอกสารสรุป
รายงานการเข้าร่วมประชุม 
อบรม สัมมนาบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
 และในส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการพบว่า อาจารย์มีการท า
ผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึนในปี
การศึกษา 2561 นอกจากนั้น
คณะมีการจัดโครงการการเข้าสู่
ผลงานทางวิชาการโดยได้จัดท า 
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ได้
เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมาให้อบรมให้ความรู้ใน
การท าผลงานวิชาการ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตาม
รายงานสรุปโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  5.2.7-4.23 
 
 5. หลักความโปร่งใส 
ผู้บริหารคณะมีกลไกการสร้าง
ความโปร่งใส โดยก าหนดบทบาท
หน้าที่ ภาระงานของ
คณะกรรมการบริหารงานคณะใน



 
 

๙๙ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ส่วนงานต่างๆ ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 2101/2560  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.2.7-4.13 
     ผลการด าเนินงานพบว่า ในปี 
2561 การบริหารงานคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีความ
โปร่งใสในส่วนงานต่างๆดังนี้  
1. การบริหารงานการเงิน 
ผู้บริหารคณะมีการประชุม
ประจ าเดือน เพ่ือให้งานการเงิน
ชี้แจงรายงานการเงิน สถานภาพ
การเงินให้คณะกรรมการคณะ
ทราบทุกเดือนและรายไตรมาส 
โดยรายงานเกี่ยวกับการเงินให้
คณะกรรมการประจ าคณะ
รับทราบทุกเดือน 5.2.7-4.24 
โดยมีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 158/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี
(2560-2563) 5.2.7-4.25 
คอยก ากับดูแล 
3.การรับนักศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 5.2.7-4.26 
4. การบริหารงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง ผู้บริหารคณะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือ
ความโปร่งใส และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม                      



 
 

๑๐๐ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ที่  2788/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 5.2.7-
4.27 และบันทึกข้อความแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.2.7-4.28 
     นอกจากนั้นคณะผู้บริหารมี
การทบทวนกระบวนการท างาน
บนหลักความโปร่งใส ดังนี้ 
1. งานการเงิน โดยมี
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
การเคลียร์โครงการต่างๆ หาก
โครงการใดไม่สามารถเคลียร์ตาม
ก าหนด จะมีการแจ้งด้วยบันทึก
ข้อความ แจ้งผู้รับผิดชอบ
โครงการนั้นๆให้ทราบ เพื่อป้อง
การความเสี่ยงเรื่องของการถูกหัก
เงินเดือนหากบุคคลใดไม่สามารถ
เคลียร์โครงการทันตาม
ก าหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะฯ ผลปรากฏว่า 
คณะกรรมการการสอบคัดเลือกมี
การปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมายอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
3. การจัดซื้อจัดจ้าง พบว่ามีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างงานพัสดุครุภัณฑ์ในแต่ละครั้ง 
ตามระบบและข้ันตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใสตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง 
     หลังจากคณะผู้บริหารคณะ 
น าผลการทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานบนหลักความโปร่งใส
มาท าปรับปรุง พบว่า  
1. อาจารย์บางท่านมีการเคลียร์
โครงการล่าช้า และถูกหัก
เงินเดือนจากมหาวิทยาลัย  
2.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ



 
 

๑๐๑ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะ ผลปรากฏว่า 
คณะกรรมการการสอบคัดเลือกมี
การปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับ
มอบหมาย บุคคลที่มาสอบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการสอบ
ข้อเขียน และสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของ
คณะ 
 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
     คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม หลักการ 
5 ร.คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมประเมิน ร่วม
แก้ปัญหานอกจากนั้นยังบูรณา
การของหลักการของ 
(AppreciationInforent 
Control: AIC) โดยมีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นสายตรงถึง
คณบดี เว็ปเพจ 5.2.7-4.8 และ
มีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานต่าง 
ๆภายในคณะฯค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 
079/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการความรู้ 
5.2.7-4.14 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 
078/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5.2.7-4.15 ค าสั่งคณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 
077/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายวิจัย 5.2.7-4.16 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ



 
 

๑๐๒ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
วิทยาศาสตร์ ที่076/2559 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
อาคารสถานที่ 5.2.7-4.17 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 772/2558 
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์
ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 5.2.7-4.18 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 770/2558
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการ
ศูนย์บริการให้ค าปรึกษาและ
พัฒนาศักยภาพมนุษย์ 5.2.7-
4.19 ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 773/2558 
เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์
ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง 5.2.7-4.20 ค าสั่ง
คณะฯที่ 711/2558 เรื่อง
แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์เผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชน 5.2.7-4.21 
และโครงการไหว้ครูประจ าปี
การศึกษา 2561 5.2.7-4.29 
เพ่ือสนับสนุนบุคลากรภายใน
คณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ภายใน
คณะ 
 
7. หลักการกระจายอ านาจ 
มีระบบและกลไก โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร โดย
ค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน (Put The Right 
Man On The Right  Job) 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 405/2561 



 
 

๑๐๓ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.2.7-4.5 แต่งตั้งรองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อกระจายการ
ท างานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 
0463/2558 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.2.7-4.30 ค าสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 428/2561 
เรื่อง การมอบหมายอ านาจให้
รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีการ
บริหารงานด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 5.2.7-4.31 
 
8. หลักนิติธรรม 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการน าระบบและ
กลไกของหลักนิติธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น 
การลงเวลาปฏิบัติงาน โดย
ทบทวนระบบและกลไกการใช้
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของการลง
เวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
เป็นไปตามระเบียบ รายงานผล
การลงเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากร 5.2.7-4.32 การ
ประเมินพิจารณาการเลื่อน
ค่าตอบแทน ของบุคลากรในคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ตามค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.2.7-4.33              



 
 

๑๐๔ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้างาน
พัสดุเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้คณะฯได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ค าสั่งคณะฯศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 2788/2561 
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ 5.2.7-
4.27 และบันทึกข้อความแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
5.2.7-4.28 และการรับ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561  คณะฯได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานการ
สอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้การ
บริหารงานคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็นไปตามหลักนิติ
ธรรม  ตามค าสั่งคณะฯ 5.2.7-
4.34 
 
9. หลักความเสมอภาค   
    มีระบบและกลไกการจัด
องค์กร หรือบริหารจัดการของ
หน่วยงานภายในคณะโดยใช้หลัก
ของความเสมอภาคจากบุคลากร
ทุกระดับ มีขั้นตอนการ
มอบหมายหน้าที่ตามคุณสมบัติ
ของฝ่ายงานชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 
2101/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5.2.7-
4.1 ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน



 
 

๑๐๕ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 405/2561 
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.2.7-4.5 
    มีการน าระบบและกลไกของ
หลักความเสมอภาคมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น การ
ลงเวลาปฏิบัติงาน  5.2.7-4.32 
และการเลื่อนค่าตอบแทนของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
ก าหนดไว้  โดยคณะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ค่าตอบแทนบุคลากร  ซึ่งเป็น
ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานและ
สาขาวิชา พบว่า คณะได้
กรรมการที่หลากหลายไปเป็น
คณะกรรมการทุกระดับ 5.2.7-
4.33 
  
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
    ผลการด าเนินงานคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
บริหารงานแบบหลักมุ่งเน้นฉันทา
มต ิเช่น มีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะจาก
คณาจารย์ประจ าในคณะ  โดยวิธี
ที่เหมาะสมและตรวจสอบได้โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ 5.2.7-4.35 
และ ส านักงานคณบดีมีการ
ก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยงาน   
 1. ส านักงานคณบดี ด าเนินการ
จัดโครงการการจัดการความรู้ 
ส านักงานคณบดี ครั้งที่ 1 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน



 
 

๑๐๖ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประเด็นที่ก าหนด : แนวทาง
ปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2561        
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมระดมความคิด และเสนอ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 
สามารถสรุปเทคนิค ได้ดังนี้ 1. 
จัดท าขั้นตอนการยืมเงินทดรอง
จ่ายและคืนเงินยืมส าหรับจัด
โครงการหรือเดินทางไปราชการ 
2. วางแผนการจัดโครงการหรือ
เดินทางไปราชการ โดยปรึกษา
งานการเงิน และงานแผนฯ ก่อน
ท าบันทึกอนุมัติโครงการ 
3. กรณีที่ไม่สามารถท าบันทึก
การยืมเงินทดรองจ่ายได้ตาม
ก าหนด ให้ส ารองเงินของตนเอง
ไปด าเนินการก่อน แล้วจึงท าชุด
เบิกในภายหลัง 
และครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   ได้
ข้อสรุปว่า ประเด็นแนวทาง
ปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ 
บุคลากรวางแผนการจัดโครงการ
หรือเดินทางไปราชการ โดย
ปรึกษางานการเงิน และงานแผน
ฯ ก่อนท าบันทึกอนุมัติโครงการ 
และจัดท าบันทึกการยืมเงินทด
รองราชการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
สัปดาห์  
     บุคลากรสายสนับสนุน เข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
การจัดการความรู้ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร งานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย



 
 

๑๐๗ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นครพนม ระหว่างวันที่ 8-9 
มกราคม 2562 ณ ห้องพนม
นาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
จ านวน 3 คน ได้แก่ 1) นางสภา
พร คงเกษม 2) น.ส. มีนา บุญระ
มี และ 3) น.ส.ชนกนันท์ บุโพธิ์       
  และส านักงานคณบดี ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
โดยแลกเปลี่ยนในประเด็น
แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินและ
คืนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ   โดย
การแจ้งเวียนหนังสือและเผยแพร่
ในเว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารสรุป
โครงการจัดการความรู้ส านักงาน
คณบดี 5.2.7-4.36 
และคณะฯ มีระบบและกลไกลใน
การประเมินผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ชัดเจน คือ สภามหาวิทยาลัย
นครพนมได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสอง
ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ผล
ประเมินการบริหารงาน  ส่วนที่ 
4  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารงาน รวมทั้งพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ ได้ระดับคะแนน 
4.13  อยู่ในระดับดี ตามเอกสาร
แจ้งผลการประเมินประเมินผล
การบริหารงานของคณบดีคณะ



 
 

๑๐๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.2.7-4.37 

 6 มีการจัดการความรู้ที่เป็นไป
ตามหลักวิชาการ (สาย
สนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง 
สายวิชาการอย่างน้อย 2 
เรื่อง) 

ด้านการวิจัย 
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ๕.๒.๘-๖.๑ 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่ ๑  เพ่ือก าหนด
ประเด็นและเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใน
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซ่ึง
ได้ประเด็นการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย คือ หลักการเบื้องต้นใน
การตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
๕.๒.๘-๖.๒ และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
น าไปใช้ประโยชน์จริง ในวันที่ 
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๕.๒.๘-
๖.๓ โดยมีบทความท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ใวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
จ านวน ๒ เรื่อง ในปีนี้มีจ านวน ๗ 
เรื่อง ๕.๒.๘-๖.๔ และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยกับ
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ในวันที่ ๙ 
เมษายน ๒๕๖๑ ๕.๒.๘-๖.๕  
 
ส านักงานคณบดี 
คณะฯ ด าเนินการจัดโครงการ
การจัดการความรู้ ส านักงาน
คณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่
ก าหนด : แนวทางปฏิบัติในการ
ยืมเงินและคืนเงินอย่างมี

๕.๒.๘-๖.๑ ค าสั่งที่ /๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๖.๒ สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑  
เพ่ือก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 
๕.๒.๘-๖.๓ สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง ใน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕.๒.๘-๖.๔ สรุปบทความ
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๑ 
๕.๒.๘-๖.๕ สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยกับวิทยาลัย
สงฆ ์
๕.๒.๘-๖.๖ รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งที่  1 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่ก าหนด ในวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2561 
๕.๒.๘-๖.๗ รายงานสรุป
โครงการการจัดการความรู้ 
ส านักงานคณบดี ในวันที่  
28 พฤศจิกายน 2561 
และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2562 
๕.๒.๘-๖.๘ สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๑  



 
 

๑๐๙ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2561 ๕.๒.๘-๖.๖ 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมระดมความคิด และเสนอ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ก าหนด 
สามารถสรุปเทคนิค ได้ดังนี้ 1. 
จัดท าขั้นตอนการยืมเงินทดรอง
จ่ายและคืนเงินยืมส าหรับจัด
โครงการหรือเดินทางไปราชการ 
2. วางแผนการจัดโครงการหรือ
เดินทางไปราชการ โดยปรึกษา
งานการเงิน และงานแผนฯ ก่อน
ท าบันทึกอนุมัติโครงการ 
3. กรณีที่ไม่สามารถท าบันทึก
การยืมเงินทดรองจ่ายได้ตาม
ก าหนด ให้ส ารองเงินของตนเอง
ไปด าเนินการก่อน แล้วจึงท าชุด
เบิกในภายหลัง 
และครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง  
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562           
ได้ข้อสรุปว่า ประเด็นแนวทาง
ปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คือ 
บุคลากรวางแผนการจัดโครงการ
หรือเดินทางไปราชการ โดย
ปรึกษางานการเงิน และงานแผน
ฯ ก่อนท าบันทึกอนุมัติโครงการ 
และจัดท าบันทึกการยืมเงินทด
รองราชการล่วงหน้าอย่างน้อย  
1 สัปดาห์ ๕.๒.๘-๖.๗ 
 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านการผลิตบัณฑิต จัดโครงการ
การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๐ 
ก.พ. ๖๒ ก าหนดประเด็นความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ การ

เพ่ือก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 
๕.๒.๘-๖.๙ สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง ใน
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ 



 
 

๑๑๐ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
จัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็น
ฐาน ๕.๒.๘-๖.๘ และครั้งที่ ๒ ใน
วันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง  
ได้ข้อสรุปว่า โดยนักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่จริง 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ ๕.๒.๘-๖.๙ 

 7 มีการประกาศแผนอย่าง
ชัดเจน และมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหาร
บุคลากรสายวิชาการ 
แผนการบริหารบุคลากร
สายสนับสนุน แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะฯ มีการประกาศแผนด้าน
บุคลากรอย่างชัดเจน โดยการ
ประกาศในเว็บไซต์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.8-7.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.8-7.2 และประกาศใช้ตั้งแต่
ต้นปีการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 
๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  ผลการ
ด าเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รอบ 
6 เดือน 5.2.8-7.3 และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒  ในรอบ ๖ เดือน  
๕.๒.๘-7.4 ในครั้งท่ีประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/
๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๕.๒.๘-7.5   

5.2.8-7.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  
5.2.8-7.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
5.2.8-7.3 รายงานผลการ
ด าเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
รอบ 6 เดือน 
5.2.8-7.4 รายงานผลการ
ด าเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน 
๕.๒.๘-7.5 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ วันอังคาร 
ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๒  

คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
 



 
 

๑๑๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.2.9  ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ/วิทยาลัยระดับอุดมศึกษา 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับสถาบัน ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. นางสภาพร  คงเกษม ๒. น.ส.มีนา  บุญระมี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. นางสภาพร  คงเกษม ๒. น.ส.มีนา  บุญระมี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง
ระดับอุดมศึกษา 
 

คะแนนที่ได้ = 
 ผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง

ระดับอุดมศึกษา 
 

 จ านวนหน่วยงานตามโครงสร้างในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 
ผลการด าเนินงาน 

ที ่ หน่วยงาน คะแนน ระดับคุณภาพ 
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3.95 ดี 
2 ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๔.63 ดีมาก 
 รวม 4.29  

 
คะแนนที่ได้ = 4.29  คะแนน 

 
 

  



 
 

๑๑๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒.10 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่สภาหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.มีนา  บุญระมี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.มีนา  บุญระมี 

เกณฑ์การประเมิน  

 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัยรับผิดชอบโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด 
   
สูตรการค านวณ  
 

คะแนนที่ได้    = 
 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด  

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตร/สาขาวิชา ผลการด าเนินงาน 
= ผ่าน  
= ไม่ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน/ 

ระดับคุณภาพ 
๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 3.63 ดี 

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 3.55 
 

ดี 

๓) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 3.50 
 

ดี 

๔) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3.15 ดี 

๕) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 3.12 ดี 

๖) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) 
สาขาวิชาภาษาจีน 

 3.03 ดี 

คะแนนรวมทั้งหมดทุกหลักสูตร 19.98 
พอใช้ 

คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร  3.33 
 

คะแนนที่ได้   = 3.33  คะแนน 
 
 
 



 
 

๑๑๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒.11 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นายปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายปิยรัตน์  บุตรศรี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
         โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง       
๐ – ๕      
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เปน็คะแนนเต็ม  
๕ = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
 
สูตรการค านวณ    

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ/วทิยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ/วทิยาลัยทั้งหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

การแปลงค่าคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5  
 

 ร้อยละ 40 

 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน หลักฐาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

36 คน 5.2.11-1 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์
ประจ าคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอก 

13 คน 5.2.11-2 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 
2561 

  ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวนรวมทั้งสิ้น 
36 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง จ านวน 35 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจ านวน 1 คน และมี
อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 13 คน ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
36.11 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 4.51 คะแนน 
 



 
 

๑๑๔ 

 

สูตรการค านวณ  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 13 

X 100 
 36 

= 36.11 %  
= 36.11 

X 5 
 40 

= 4.51 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ = 4.51 คะแนน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๕ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒.12  อาจารย์ประจ าสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นายปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายปิยรัตน์  บุตรศรี 
 

เกณฑ์การประเมิน 
          โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง  ๐ – ๕  
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  
 
สูตรการค านวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ/วทิยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ/วทิยาลัยทั้งหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

การแปลงค่าคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
 

X 5 
  ร้อยละ 60 

  
ผลการค านวณ 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนยืนยัน หลักฐาน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

36 5.2.12-1  ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ ประจ าปีการศึกษา 
256๑ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 36 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

0 5.2.12-2 ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ า    
ที่ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ท า ง
วิ ช า ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา 256๑ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

0 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ 

0 

 
 



 
 

๑๑๖ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 256๑ คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น 36 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 36 คน มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 0 คน โดยมีต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน รองศาสตราจารย์จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน
ได้เท่ากับ 0.00 คะแนน 
 สูตรการค านวณ  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = 0 
X 100 

 36 
= 0 %  
= 0 

X 5 
 60 

= 0 คะแนน 
 

               
คะแนนที่ได้ = 0.00 คะแนน 

 
แนวทางการพัฒนา 
 1. คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินอาจารย์ที่ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว จ านวน  16 คน         
ซึ่ง 3 คน อยู่ในระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ ส่วนอีก 3 คน อยู่ในระหว่างการ
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนอีก 4 คน อยู่ในระหว่างการน าผลงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กพว. เพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง ส่วนอีก 1 คน รับทราบผลการประเมินการสอน และอีก 5  คน ยังอยู่ในช่วงการปรับแก้เอกสาร
ประกอบการสอน และรวบรวมผลงานวิจัย ต ารา บทความทางวิชาการ เพ่ือส่งต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต่อไป 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๗ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.13  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า   
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นายปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นายปิยรัตน์  บุตรศรี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ   
๓ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ
มูลเชิงประจักษ์ 

คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 5.2.13-1.1 และ
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
5.2.13-1.2 

5.2.13-1.1 แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
5.2.13-1.2 แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2562  

 ๒ มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน      
ที่ก าหนด 

คณะฯ มีโครงการตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ ทั้งหมด 6 
กิจกรรม ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 3 กิจกรรม 
   1. โครงการพัฒนา
บุคลากร : กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ เมื่อ
วันที่ 28-31 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5.2.13-2.1 
   2. กิจกรรมสนับสนุนการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2561 ณ ห้องประชุมปัญญา
วี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรล
ภัสรชกร เป็นวิทยากร 
5.2.13-2.2 

5.2.13-2.1 สรุป
โครงการพัฒนาบุคลากร : 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ เมื่อวันที่ 28-
31 ตุลาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5.2.13-2.2 สรุปกิจกรรม
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมปัญญาวี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.2.13-2.3 สรุปกิจกรรม
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 ณ 
คณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 



 
 

๑๑๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
   3. กิจกรรมส่งเสริมขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ได้มอบเกียรติบัตรแกบุคลากร
ผู้อุทิศตนเพ่ือพัฒนาองค์กร 
5.2.13-2.3 

 ๓ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากร สาย
สนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะฯ ได้จัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร ในวันที่ 25 
เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมปัญญาวี โดยบุคลากร
ของโรงพยาบาลมาด าเนินการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.2.13-3.1 และกิจกรรม
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2561 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ได้มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร
ผู้อุทิศตนเพ่ือพัฒนาองค์กร 
5.2.13-3.2 

5.2.13-3.1 สรุป
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากร ในวันที่ 25 
เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมปัญญาวี 
5.2.13-3.2 สรุปกิจกรรม
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 
24 ธันวาคม 2561 ณ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

 ๔ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้ จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะฯ มีระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการพัฒนามาใช้ใน
การปกบิัติงานที่เกี่ยวข้องโดย
ให้บุคลากรที่ไปเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนาของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยนครพนม กลับมา
บันทึกรายงานการเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือให้
บุคลากรได้รายงานว่าได้น า
ความรู้และทักษะที่ได้รับการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่

5.2.13-4.1 รายงานผล
การเข้าร่วมอบรม ประชุม 
และสัมมนา 
๕.๒.13-4.2 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 5/
๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



 
 

๑๑๙ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
เกี่ยวข้อง 5.2.13-4.1 และ
น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 
28 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๕.๒.
13-4.2 

 ๕ มีการให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุม ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

คณะฯ ได้จัดประชุมความรู้
ด้านจรรยาบรรณแก่อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ในเรื่อง 
จรรยาบรรณต่อสังคม
นักศึกษาและประชาชน
ผู้รับบริการพึงปฏิบัติตนด้วย
ความสุจริตยุติธรรมให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของบุคลากร  
ครั้งพิเศษ/2562 วันที่ 5 
มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมปัญญาวี 5.2.13-5.1 
และได้ก าชับให้บุคลากรถือ
ปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 5.2.13-5.2 

5.2.13-5.1 รายงานการ
ประชุม ครั้ง พิเศษ/2562 
วันที่ 5 มิถุนายน 2562  
5.2.13-5.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุน 

คณะฯ ได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒  ผลการ
ด าเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ผลการด าเนิน รอบ 6 เดือน 
จ านวนทั้งหมด 3 โครงการ 6 
กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 กิจกรรมที่ด าเนินการ
แล้ว 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 83.33 5.2.13-6.1 
และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ผล
การด าเนิน รอบ 6 เดือน 
จ านวนทั้งหมด 3 โครงการ 5 
กิจกรรม ด าเนินการแล้ว 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
100 กิจกรรมที่ด าเนินการ

5.2.13-6.1 รายงานผล
การด าเนินตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ รอบ 6 เดือน 
๕.๒.13-6.2 รายงานผล
การด าเนินตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน 
๕.๒.13-6.3 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 5/
๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



 
 

๑๒๐ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
แล้ว 4 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 80 ๕.๒.13-6.2 ในครั้ง
ที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ วัน
อังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ๕.๒.13-6.3   

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาคณาจารย์ 
ดังนี้ เนื่องจากสายวิชาการยัง
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ    
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560   
มีอาจารย์ที่ประเมินผลการ
สอนเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 5 คน และ
ในปีงบประมาณ 2561  มี
อาจารย์ที่ประเมินผลการสอน
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 11  คน ปรากฏใน
รายงานการประชุม ครั้งที่    
7 /2561 วันจันทร์ที่ 23 
กรกฎาคม 2561  
5.2.13-7.1 คณะฯ จึง
สนับสนุนรางวัลส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการท่ีได้
ต าแหน่งทางวิชาการ ใน
ปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
เป็นแรงรูงใจในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ปรากฏ
ในรายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 
28 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
5.2.13-7.2 

5.2.13-7.1 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่
7/2561 วันจันทร์ ที่ 23 
กรกฎาคม 2561  
5.2.13-7.2 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/
๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ 28 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 

 
  
 
  



 
 

๑๒๑ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๕.๓.๑ ระบบก ากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและหน่วยงาน
สนับสนุนของคณะ/วิทยาลัย 
(ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ ระดับคณะ ของ สกอ.) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. น.ส.มีนา  บุญระมี ๒. นางสภาพร  คงเกษม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.ส.มีนา  บุญระมี ๒. นางสภาพร  คงเกษม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ มีระบบและกลไกในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ มีระบบการก ากับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยใช้ระบบของ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม และมีกลไกการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดย
ก าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
ปรากฎในคู่มือด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
๕.๓.๑-๑.๑  
ในส่วนหน่วยงานสนับสนุน มี
ระบบและกลไกการก ากับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
ระดับส านักงานคณบดี 
เช่นเดียวกันกับระดับ
หลักสูตร ซึ่งปรากฏในคู่มือ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียน

๕.๓.๑-๑.๑ คู่มือด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 
๕.๓.๑-๑.๒ คู่มือประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ประจ าปีการศึกษา 
2561 



 
 

๑๒๒ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
การสอน ประจ าปีการศึกษา 
2561 ๕.๓.๑-๑.๒  

 ๒ มีคณะกรรมการอ านวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่
ท าหน้าที่ก ากับติดตาม ให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดใน
ข้อ ๑ และรายงานผลต่อ
กรรมการประจ าคณะ/
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณา (อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง) 

คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ๕.๓.๑-๒.๑ และ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับส านักงาน
คณบดี ประจ าปีการศึกษา 
2561 ๕.๓.๑-๒.๒ เพ่ือให้
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพทั้ง 2 ระดับ 
ให้เป็นไปตามระบบ โดยมีการ
รายงานผลการด าเนินงานใน
รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 30 ม.ค. 62 ๕.๓.๑-
๒.๓ และในรอบ 9 เดือน 
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 
เม.ย. 62 ๕.๓.๑-๒.๔ 

๕.๓.๑-๒.๑ ค าสั่งที่ ๓๕๘/
๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561  
๕.๓.๑-๒.๒ ค าสั่งที่ 
092/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
ระดับส านักงานคณบดี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
๕.๓.๑-๒.๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 30 ม.ค. 62 
๕.๓.๑-๒.๔ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที ่4/2562 เมื่อ
วันที่ 18 เม.ย. 62 

 ๓ มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ
บุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้และเงินแผ่นดินให้
ทุกหลักสูตร ๕.๓.๑-๓.๑ เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรในการจัดท า
โครงการและซื้อวัสดุอุปกรณ์
ในการเรียนการสอน ในด้าน
บุคลากรได้รับจัดสรรอัตรา
ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 1 
คน ได้แก่ อ.นันท์นภัสร์   
เพ็ชรพงศ์ ๕.๓.๑-๓.๒ เพ่ือ
เพ่ิมอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชา

๕.๓.๑-๓.๑ การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้และ
เงินแผ่นดินให้ทุกสาขาวิชา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
๕.๓.๑-๓.๒ ค าสั่งที่ 
2334/2561 เรื่อง แต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทวิชาการ อ.นันท์น
ภัสร์ เพ็ชรพงศ์ 



 
 

๑๒๓ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
นิติศาสตร์ 

 ๔ น าผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน
ทุกหน่วยงาน ณ สิ้นปี
การศึกษา เสนอต่อกรรมการ
ประจ าคณะ/วิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณา 

คณะฯ มีผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
ส านักงานคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่
ในระดับดีมาก (4.59) ๕.๓.๑-
4.๑ โดยน าผลการประเมิน
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 
พ.ค. 62 ๕.๓.๑-4.๒ และมี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2561 ดังนี้  
1. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับคุณภาพดี (3.63) 
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดี 
(3.55) 
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับ
คุณภาพดี (3.50) 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับคุณภาพดี (3.15) 
5. สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ระดับคุณภาพดี 
(3.12) 
6. สาขาวิชาภาษาจีน ระดับ
คุณภาพดี (3.03) 
โดยน าผลการประเมินเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที ่6/256๒ เมื่อ
วันที่ 19 มิ.ย. 62 ๕.๓.๑-
4.4 

๕.๓.๑-4.๑ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับส านักงานคณบดี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
๕.๓.๑-4.๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อ
วันที่ 28 พ.ค. 62 
๕.๓.๑-4.3 ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
๕.๓.๑-4.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 19 มิ.ย. 62 

 ๕ น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะ/วิทยาลัย มา
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ ได้น าผลการประเมิน
คุณภาพ ระดับส านักงาน
คณบดี และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุง โดยน ามาจัดท า

๕.๓.๑-5.1 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) 
ส านักงานคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 



 
 

๑๒๔ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) 
ส านักงานคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
๕.๓.๑-5.1 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/256๒ เมื่อวันที่ 28 
พ.ค. 62 ในส่วนระดับ
หลักสูตรไดน้ าผลการประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง โดย
น ามาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
๕.๓.๑-5.3 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/256๒ เมื่อวันที่ 28 
พ.ค. 62 ๕.๓.๑-5.4 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
๕.๓.๑-5.๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 5/256๒ เมื่อ
วันที่ 28 พ.ค. 62 
๕.๓.๑-5.3 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
๕.๓.๑-5.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อ
วันที่ 19 มิ.ย. 62 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 

 
  
 

 

 

 

 

 



 
 

๑๒๕ 

 

มาตรฐานที่  ๖   ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร ๓ ภาษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการและผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ด าเนินการได้ 
๑ – ๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๖ ข้อ 

เฉพาะข้อ ๑ – ๕ 
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2561 เฉพาะความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ คณะ/วิทยาลัย มีแผนงาน

โครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารทั้ง 
๓ ภาษา 

คณะฯ มีการส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ได้แก่ โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษา ซ่ึง
ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติ 
ราชการ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ๖.๑-๑.1  

๖.๑-๑.1 แผนปฏิบัต ิ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 ๒ คณะ/วิทยาลัย มีโครงการและ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ความสามารถ        
ในการสื่อสารทั้ง ๓ ภาษา 

คณะฯ มีโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับนักศึกษา  
๖.๑-๑.๒  และได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๖.๑-๑.๒ โครงการอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับ
นักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ – 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๓ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินโครงการ
ที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

คณะฯ ได้ด าเนินโครงการอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับนักศึกษา 
เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ ๖.๑-๑.๓ ณ ห้อง

๖.๑-๑.๓ รายงานสรุป
โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารส าหรับ
นักศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ – 



 
 

๑๒๖ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
บัณฑิตศึกษา ๑ ชั้น M คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี
หัวข้อในการอบรม ดังนี้ 
1. หัวข้อ English 
Vocabulary Word List  
2. หัวข้อ Common Job 
Interview Questions for 
ESL Learners 
๓. หัวข้อ Using a 
Collocation Dictionary to 
Improve Your English 
๔. หัวข้อ Sentence 
Worksheets 
๕. หัวข้อ Useful Vocabulary 
for a Resume and 
Interview 
๖. หัวข้อ Dialogue Reading 
๗. หัวข้อ Beginner 
Dialogues : Introducing 
Yourself in English เป็นต้น 

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ๔ ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
โครงการ มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

  

 ๕ คณะ/วิทยาลัย จัดกิจกรรม 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ประกวด/แข่งขัน หรือแสดง 
หรือน านักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกในกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารทั้ง ๓ ภาษา 

  

 ๖ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสารทั้ง 
๓ ภาษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ 

  

คะแนนที่ได้ = 2.00  คะแนน 



 
 

๑๒๗ 

 

ตัวบ่งช้ี  ๖.๒     นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยท่ีมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     กระบวนการและผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ๑. อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

๒. อ.ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์    
ผู้จัดเก็บข้อมูล ๑. น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ ๒. นายยุทธวชิรภารัชต์  หัตทยารักษ์    
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ด าเนินการได้ 
๑ – ๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๖ ข้อ 

เฉพาะข้อ ๑ – ๕ 
ผลการด าเนินงาน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๑ คณะ/วิทยาลัย มีแผนที่ส่งเสริม

ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานของ
นักศึกษา 

คณะฯ มีแผนที่ส่งเสริมทักษะ
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างานของ
นักศึกษา  

๖.๒-๑.๑ แผนปฏิบัต ิ
ราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
 

 ๒ คณะ/วิทยาลัย มีโครงการและ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานของนักศึกษา 

คณะฯ มีโครงการพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมอบรมเชิง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ส าหรับนักศึกษา เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึง
ภาษาเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพและชีวิตประจ าวัน โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
๒๓,๔๐๐ บาท  

๖.๒-๑.๒ โครงการพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมอบรม
เชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษา  

 ๓ คณะ/วิทยาลัย ได้มีการ
ด าเนินงานตามโครงการที่
ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 

คณะฯ ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนานักศึกษา กิจกรรม
อบรมเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา
ด าเนินการในวันที่ ๓๑ 
มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๒ 
มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้น ๑๒๖ คน จาก
จ านวนทั้งหมด ๑๔๙ คน 

๖.๒-๑.๓ รายงานสรุป
โครงการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมอบรมเชิง
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษา 



 
 

๑๒๘ 

 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
 ๔ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาเข้าประกวด/แข่งขัน 
หรือเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ท างานของนักศึกษา 

  

 ๕ มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน และ
โครงการ มีการน าผล การ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

  

 ๖ นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความสามารถ
ด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการท างาน ร้อยละ 
๖๐ 

  

 
คะแนนที่ได้ = 2.00  คะแนน 

 
  
 

  



 
 

๑๒๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่  ๖.๓   จ านวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
(อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ อ.ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภาพร  สุริยสิทธิ์ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะ/
วิทยาลัย (อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)  ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม                     
๕ = ร้อยละ ๑๐๐  
 
สูตรการค านวณ 
 

ค่าร้อยละ = 

 จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของคณะ/วิทยาลัย  

(อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) x ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 
 

คะแนนที่ได้  = 

 
 
 

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของคณะ/วิทยาลัย 

(อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) X 5 

 ร้อยละ ๑๐๐ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ที ่ หลักสูตร รายวิชาจัดสอนภาษาอังกฤษ หลักฐาน 
1 คณะฯ วางแผนจะด าเนินการ 

ในปีการศึกษาต่อไป 
  

 รวม   
 

คะแนนที่ได้ = 0.00  คะแนน 
  

 
 
 
 



 
 

๑๓๐ 

 

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่  4   
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๑ 

 

ตารางสรุปคะแนนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐาน คะแนน ระดับ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.53 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ด้านผลลัพธ์การวิจัย/ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4.19 ดี 
มาตรฐานที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 1.33 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 4.1๘ ดี 

สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จ านวน 6 ตัวบ่งชี้)    
1 1.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะ/วิทยาลัย 
5.00 คะแนน 4.62 คะแนน 4.62  

2 1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
คณะ/วิทยาลยั 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 

3 1.3 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะ/วิทยาลยัที่
สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 36.24 3.02 

4 1.4 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะ/วิทยาลยัที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 88.59 5.00 

5 1.5 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะ/วิทยาลยัที่มี
ทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.22 5.00 

6 1.6 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะ/วิทยาลยัที่มี
ความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออกในการต่อต้าน
คอรัปช่ันอย่างชัดเจน 

N/A  N/A N/A 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.53 
มาตรฐานที่  ๒  ด้านผลลัพธ์การวิจัย/ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้) 

   

7 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน
คณะ/วิทยาลยั 

ร้อยละ 20 ร้อยละ ๗๖.๑๑ 5.00 

8 2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์
ในคณะ/วิทยาลัยทีต่อบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการ
ของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 5.00 
 

9 2.3 จ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมใน
คณะ/วิทยาลยั ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ

ร้อยละ 15 ร้อยละ 17.02 5.00 



 
 

๑๓๒ 

 

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

ระหว่างสถาบันอดุมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 5.00 
มาตรฐานที่ ๓ ด้านผลลัพธ์การบริการวชิาการและเอกลักษณข์อง
คณะ/วิทยาลัย (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 

   

10 3.1 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่คณะ/วิทยาลัยได้ด าเนินการ
เองหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับมหาวิทยาลัย 
ตามตัวบ่งช้ี ๓.๑ ระดับสถาบันอยา่งต่อเนื่อง 

5 ชุมชน   5 ชุมชน 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 5.00 
มาตรฐานที่ ๔ ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้) 

   

11 4.1 จ านวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยาลัยได้
ด าเนินการเองหรือมสี่วนร่วมในการด าเนินการกับ
มหาวิทยาลยั (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร 
และสกลนคร) เพื่อสืบสาน เช่น การศึกษาเรยีนรู้ การ
วิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ อยา่งต่อเนื่องทุกปี 

5  
ศิลปวัฒนธรรม 

5 
ศิลปวัฒนธรรม 

5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 5.00 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 16 ตัวบ่งชี้)    
 5.1 ด้านคุณภาพหลักสูตร (จ านวน 2 ตัวบ่งชี้)    
12 ๕.๑.1 จ านวนหลักสตูรของคณะ/วิทยาลยั ท่ีมีรายวิชาบูรณา

การกับพันธกิจงานวิจัย/บริการวิชาการ/ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม อย่างครบถ้วนท้ัง 3 ประเด็น 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 5.00 

13 ๕.๑.2 ร้อยละของหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (TQR) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 0 0.00 

 ๕.๒ ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ 
(จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) 

   

14 5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะ/วิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

15 5.2.๒ ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

16 ๕.๒.๓ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าสังกัดคณะ/วิทยาลัย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ -470 5.00 

17 5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวตักรรมของคณะ/วิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 



 
 

๑๓๓ 

 

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

18 5.2.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย 

๒๕,๐๐๐  
บาท/คน   

181,175.71 
บาท/คน   

5.00 

19 5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะ/วิทยาลยั 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

20 5.2.7 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ/วิทยาลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

21 5.2.8 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม  พันธ
กิจของมหาวิทยาลัยกลุ่ม ข 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

22 5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ/
วิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 

5.00 คะแนน 4.29 คะแนน 4.29 

23 5.2.10 ผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสตูรที่สภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติให้เปดิ 

5.00 คะแนน 3.33 คะแนน 3.33 

24 ๕.๒.11 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะ/วิทยาลยัที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 36.11 4.51 

25 ๕.๒.12 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะ/วิทยาลยัที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 0 0.00 

26 5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ 
บุคลาการสายสนับสนุน 

 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

 ๕.๓ ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกัน
คุณภาพ (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 

   

27 ๕.๓.๑ ระบบก ากับตดิตามการประกันคณุภาพระดับ
หลักสตูรและคณะและหน่วยงานสนับสนุนของคณะ/
วิทยาลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5 4.19 
มาตรฐานที่ ๖ ด้านอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศกึษา (จ านวน ๓ ตัว
บ่งชี้) 

   

28 ๖.๑ นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะ/วทิยาลัย ท่ีมี
ความสามารถในการสื่อสาร ๓ ภาษา 

6 ข้อ 3 ข้อ 2.00 

29 ๖.๒ นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของคณะ/วทิยาลัยที่มี
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การท างาน 

6 ข้อ 3 ข้อ 2.00 

30 ๖.๓ จ านวนหลักสตูรที่มีอย่างน้อย ๑ รายวิชา ที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 12 
ช่ัวโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 0.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 6 1.33 

คะแนนเฉลี่ย (114.48/29) 
 3.95 

อยู่ในระดับดี 



 
 

๑๓๔ 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 6 
 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน     

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการ
ศึกษษ 2560 ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี ทุกคน 

1. ควรมีวิธีการเก็บแบบสอบถามภาวะการมีงานท าให้
ครบตามจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงแบบประเมินของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน ยัง
ไม่สะท้อนผลลัพท์ของผู้เรียน  

1. ควรมีการประชุมระดมสมองทุกฝ่ายงานเพ่ือให้ได้
แบบประเมินที่สอดคล้องกับผลลัพท์ของผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน 

 
มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม    

 จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. คณะฯ มีบทความวิจัยที่เผยแพร่หลากหลายระดับ 1. ควรสนับสนุนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

ต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาองค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายให้คณะฯ สามารถท า
บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกภายใต้
การอนุมัติของคณบดี 

 
มาตรฐานที่  3  ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
1.  ควรก าหนดชุมชน เป้ าหมาย เริ่ มตั้ งแต่ต้นปี
การศึกษา เพ่ือที่จะบรรจุไว้ในแผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม และมีส่วนร่วมในการด าเนินการกับชุมชน
อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

1. ควรวางแผนระหว่างคณะกับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดแผนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๕ 

 

มาตรฐานที่  4  ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

1. คณะฯ มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

- 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
- - 
 
มาตรฐานที่  5  ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. คณะฯ ได้เงินทุนวิจัยมากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดต่อคน 1. ควรมีแนวทางให้อาจารย์ได้เงินทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น

ทุกๆ ปี 
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตร (TQR) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. ควรมีระบบติดตามบุคลากรที่ส่งผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1. ควรส่งเสริมและพัฒนาการเขียนการเขียน มคอ.7 
และการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้  ระดับ
หลักสูตร ครอบคลุมอย่างชัดเจน 
2. คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินอาจารย์ที่ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว จ านวน 16 คน ซึ่ง 3 คน 
อยู่ในระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้
ทรงคูณวุฒิ ส่วนอีก 3 คน อยู่ในระหว่างการทาบทาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนอีก 4 คน อยู่ ในระหว่างการน า
ผลงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กพว. เพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง ส่วนอีก 1 คน รับทราบผลการประเมินการสอน 
และอีก 5 คน ยั งอยู่ ในช่วงการปรับแก้ เอกสาร
ประกอบการสอน และรวบรวมผลงานวิจัย ต ารา 
บทความทางวิชาการ เพ่ือส่งต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 

 
มาตรฐานที่  6  อัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงพัฒนา 
1. ควรให้หลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 รายวิชา ตั้ งแต่ต้นปี
การศึกษา 
2. ควรมีแผนพัฒนานักศึกษาปีสุดท้ายเกี่ยวกับทักษะ
การสื่ อสารทั้ ง  3  ภาษา และทักษะการ ใช้ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ควรจัดประชุมอาจารย์เพ่ือก าหนดรายวิชาและ
อาจ า รย์ ผู้ ส อนที่ จ ะจั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอน เป็ น
ภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป 
2. ควรส่งเสริมให้มีการทดสอบนักศึกษาปีสุดท้าย
เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารทั้ง 3 ภาษา และทักษะการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 


