คำนำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพของทุกหน่วยงานในคณะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาหรับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
ได้ดาเนินการมาทุกวงรอบปี การศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลั กเกณฑ์และวิธีการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 มาโดยตลอด ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้กรอบของมหาวิทยาลัยนครพนม
6 มาตรฐาน 29 ตั ว บ่ ง ชี้ ตามคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรอบการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะด้วยความตั้งใจ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ทั้ ง ในระดั บ ส านั ก งานคณบดี
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จนสามารถสรุปผลเป็นรายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป

(อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์)
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
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บทสรุปผู้บริหำร
กำรประเมินตนเอง คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ 2562
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มี
การปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช
2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
หลั ง จากการด าเนิ น งานในฐานะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ มาระยะหนึ่ ง รั ฐ บาลมี น โยบายในการตั้ ง
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้นจึง
ก าหนดนโยบายให้ ร วมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครพนม มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม วิ ท ย าเขตนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะ
หนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม นับแต่นั้น
คณะศิล ปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนครพนม มีบุคลากรสายวิช าการ จ านวน 45 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 22 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 67 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 694 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ขอรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม
ในระดับคณะ จานวน 6 มาตรฐาน 29 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง ผลการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.39)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินรายมาตรฐานคุณภาพ
6 มาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.83)
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)
มาตรฐานที่ 3 ด้ า นผลลั พ ธ์ ก ารบริ ก ารวิ ช าการและเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ/วิ ท ยาลั ย อยู่ ใ นระดั บ ดี
(ค่าเฉลี่ย 4.00)
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.17)
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.33)
ประเด็นที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน มีดังนี้
1. ควรเพิ่มชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
2. คณะฯ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน และที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม 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 น ราช ภั ฏ นครพนม เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานสภ าสถาบั น ราชภั ฏ
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2544 มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาการวิจัย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู ” สถาบันราชภัฏนครพนม ดาเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของ
สังคมรวมทั้งของสถาบั นราชภัฏ นครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย
รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง
รูปแบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสาคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้ง
ทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการพิจารณาองค์การ ในภาพรวมให้เป็น
ระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
การยกฐานะสถาบั น ราชภั ฏ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พุทธศักราช 2547 ได้ป ระกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 หลังจากนั้นในวันที่ 2 กันยายน 2548 ได้มีการหลอมรวม
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครพนมได้ รั บ การยกฐานะขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
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 วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122
ตอนที่ 75ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548
การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 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
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2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
2.1 ปรัชญา
จริยธรรม นาปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน
2.2 วิสัยทัศน์
คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป็ น องค์ ก รแห่ ง การสร้ า งสรรค์ สั ง คม
พหุวัฒนธรรม ที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่ มน้า
โขง
2.3 พันธกิจ
2.3.1. ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2.3.2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
พันธกิจอื่นๆของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.3.3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่ทันสมัย ทั้งในและนอกประเทศ เพื่ อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
2.3.4. ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน พั ฒ นา เผยแพร่ ศิ ล ปวัฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3.5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้
1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ
2) พัฒ นาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริห าร จัดการด้านการเงินที่เน้นความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณและจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกพันธ
กิจ มีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะ
4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชี่ยมโยงการดาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
2.4 เป้าประสงค์
2.4.1 บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์
2.4.2 นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ
2.4.3 มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.4.4 มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4.5 การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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3. โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำรและโครงสร้ำงระบบงำน
3.1 โครงสร้างองค์กร

คณบดี

คณะกรรมกำรประจำคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรรม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้าสานักงานคณบดี
กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานบริการศึกษา

กลุ่มงานบุคลากร

กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานกิจการพิเศษ
กลุ่มงานวิจัย
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3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
สำขำวิชำ

สำนักงำนคณบดี

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รปม.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(รปบ.)
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานบริหาร

ศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุ

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ศูนย์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานบุคลากร
กลุ่มงานบริการศึกษา
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน

ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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ศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อ
การพึ่งตนเอง

4. รำยชื่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจำคณะ
4.1 รำยชื่อผู้บริหำร
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา
3 อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
6 อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7 อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
8 นางสภาพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
4.2 คณะกรรมกำรประจำคณะ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์

ตำแหน่ง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

2
3
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และทานุบารุง

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา
อาจารย์เจษฎา ไชยตา
อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง
นายมงคล ตันสุวรรณ
นายปริญญา ธรเสนา
นายศราวุธ วังริยา
อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์
อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ
นางสภาพร คงเกษม
นางสาวอาติมา โอภาส
นายชรินทร์ เดชะคาภู

ศิลปวัฒนธรรม

หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนคณาจารย์
ตัวแทนคณาจารย์
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
ระดับ

หลักสูตร
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

สำขำวิชำ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาจีน

6. จำนวนนักศึกษำ
หลักสูตร/สำขำวิชำ
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
5. สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.)
6. สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

รวม
293
77
117
16
49
142
694

* หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกงำนทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 16 ม.ค. 63

7. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
สถำนภำพและสำยงำน
สำยวิชำกำร
อาจารย์ทั้งหมด
- ลาศึกษาต่อ
- ปฏิบัติงานจริง
สำยสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
- พนักงานมหาวิทยาลัย
- พนักงานราชการ
- พนักงานตามสัญญา
รวมทั้งสิ้น

จำนวน (คน)
45
4
41
22
6
8
8
67

* หมำยเหตุ : นับจำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ สกอ. ข้อมูลจำกงำนบุคลำกร ณ วันที่ 28 เม.ย. 63
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8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
8.1 งบประมาณ
8.1.1 ปีงบประมาณ 2563 (จาแนกตามประเภทงบประมาณ)
งบประมำณ
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณเงินรำยได้
งบรำยจ่ำย
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
บุคลากร
7,560,101
74
3,213,535
32
งบดาเนินงาน
6,214,160
62
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
2,611,000
26
572,305
6
งบรายจ่ายอื่น
รวม
10,171,101
100
10,000,000
100
8.1.2 ปีงบประมาณ 2563 (จาแนกตามภารกิจหลัก)
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณเงินรำยได้
ภำรกิจหลัก
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
9,021,841
89
5,133,535
51
การผลิตบัณฑิต
การวิจัยและพัฒนา
365,000
4
การบริการวิชาการ
119,000
1
103,580
1
50,000
0
103,725
1
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารจัดการองค์กร
980,260
10
4,294,160
43
รวม
10,171,101
100 10,000,000 100

รวม
จำนวน
10,773,636
6,214,160
3,183,305
20,171,101

ร้อยละ
53
31
16
100

รวม
จำนวน
ร้อยละ
14,155,376
70
365,000
2
222,580
1
153,725
1
5,274,420
26
20,171,101 100

8.2 อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การศึกษา
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รำยกำรห้อง
ห้องศิรวิทย์
ห้องศิรสิทธิ์
ห้องปัญญาวี
ห้องศิลป์ศรุต
ห้อง 131
ห้อง 132
ห้อง 133
ห้อง 134
ห้อง 135
ห้อง 136
ห้อง 141
ห้อง 142
ห้อง 143
ห้อง 144

ขนำดห้อง
14.30x19.30 เมตร
14.30x19.30 เมตร
7.80x16.30 เมตร
7.40x11.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
12

รำยละเอียด
เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จานวน 192 ตัว
เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จานวน 192 ตัว
เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จานวน 70 ตัว
เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จานวน 70 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว

ลำดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รำยกำรห้อง
ห้อง 145
ห้อง 146
ห้อง 153
ห้อง 154
ห้องประชุมศิลป์สุภา
ห้องประชุมศิลป์ทวี
ห้องประชุมพนมศิลป์
ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

ขนำดห้อง
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
8.40x16.70 เมตร
5.70x13.30 เมตร
21.50x28.50 เมตร
7.50x8.50 เมตร
7.40x11.50 เมตร

รำยกำรอุปกรณ์
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์
เครื่องฉายทึบแสง(วิชวล)
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
จอรับภาพชนิดมือดึง
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ชุดไมโครโฟนไร้สาย
พัดลมติดฝาผนัง
ชุดควบคุมการสนทนาและบันทึกเสียง
ชุดไมโครโฟนประธาน
ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม
ชุดเครื่องเสียง
ลาโพง

รำยละเอียด
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
เก้าอี้ จานวน 50 ตัว
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 28 ตัว
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จานวน 30 ตัว
เก้าอี้ จานวน 500 ตัว
เครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 41 เครื่อง
เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จานวน 70 ตัว

ขนำด
2,500 ANSI Lumens
3,000 ANSI Lumens
5,000 ANSI Lumens
120 นิ้ว
120 นิ้ว
38,000 บีทียู
40,000 บีทียู
60,000 บีทียู
180,000 บีทียู

8.3 สถานที่จัดกิจกรรม
8.3.1 ห้องศิลป์ศรุต
8.3.2 ห้องประชุมพนมศิลป์
8.3.3 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
8.3.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
8.3.5 ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
8.3.6 ลานกลางแจ้ง
13

บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 500 คน
บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 400 คน

จำนวน
3 เครื่อง
18 เครื่อง
2 เครื่อง
21 เครื่อง
19 จอ
2 จอ
30 เครื่อง
23 เครื่อง
6 เครื่อง
4 เครื่อง
6 ชุด
56 เครื่อง
2 เครื่อง
3 ตัว
38 ตัว
21 ชุด
86 ตัว

9. เอกลักษณ์
9.1 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” (University of Societal Creativity)
9.2 เอกลักษณ์คณะ
“คณะแห่งการสร้างสรรค์พหุวิทยาการ”
10. อัตลักษณ์
10.1 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม
“รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ”
10.2 อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ
“สื่อสารเด่น เน้นจิตอาสา มีทักษะการทางาน”
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ส่วนที่ 2
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
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ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
ผลประเมินตามเกณฑ์ สกอ. ประจาปีการศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับดี
ลำดับ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2561
ที่
1 ควรเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาวิชาการให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายสาหรับ
ประชาชนให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหลังสาเร็จ
การศึกษา

2

ควรสรุปรายงานเป็นรูปเล่ม (การได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษา)

3

ควรมีการประเมินนักศึกษาหลากหลายช่องทาง (ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างครบถ้วน)

4

ควรจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมและปลูกฝังให้นักศึกษาแสดงความกล้าหาญทาง
จริยธรรมและต่อต้านคอรัปชั่นในนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
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ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาหรับ
นักศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 – 4 สาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วม
จานวน 50 คน โดยมีวิทยากร ได้แก่ นายธนคม รัตนเมธาวงศ์ ตาแหน่ง
ทนายความ และอาจารย์ปณ
ุ ชญา ศิวานิพัทน์ อาจารย์ผสู้ อนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป วิชาภาษาไทย ให้ความรู้การใช้ทักษะการสื่อสารภาษาวิชาการหรือภาษา
กฎหมายให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายสาหรับประชาชน
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทารูปเล่มรายงานภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้ว
คณะฯ ได้ส่งแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
จากงานประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานอธิการบดี เพื่อให้นักศึกษากรอก
แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง และได้ประเมินนักศึกษาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ เช่น โครงการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ได้ให้นักศึกษาร่วมกันฝึกการเขียนโครงการแบบ P-D-C-A และ
นาเสนอโครงการที่นักศึกษาคิดหน้าชั้นเรียน
1. โครงการเสริมสร้างความรูด้ ้านการป้องกัน เทิดทูนสถาปันพระมหากษัตริย์
และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม
พนมศิลป์ มหาวิทยาลัยนครพนม จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 107 คน
2. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในสถานศึกษา
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จานวนนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 126 คน

ลำดับ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2561
ที่
5 ควรมีการตีพิมพ์ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือนานาชาติเพิ่มขึ้น

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
อาจารย์นาเสนอบทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ จานวน 10 เรื่อง
1.1 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ
- เรื่อง การใช้วิธีสอนโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสาร UMT-POLY Journal ปีที่ 16
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
1.2 อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท
- เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ เขตบริการ
บ้านโพนบก ตาบลโพนบก อาเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม วารสาร
สิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 – 2562
- เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน ตาบลเวินพระบาท
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม วารสารสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 –
2562
- เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน ตาบลท่าจาปา อาเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วารสารสิ่งแวดล้อมไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 – 2562
1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
- เรื่อง แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว
ตาบลโคกหินแฮร่ อาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
1.4 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
- เรื่อง ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชน
ลุ่มน้าโขง วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2562
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ควรเพิ่มจานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศในอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขงตอนกลางให้
มากขึ้น
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1.5 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย
- เรื่อง ปัจจัยที่ทาให้กลายเป็นคนไร้บ้าน : กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาล
นครขอนแก่นวารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2562
1.6 อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์
- เรื่อง คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้าน
เนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2562
1.7 อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
- เรื่อง คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้าน
เนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2562
- เรื่อง การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
มกราคม – เมษายน 2562
จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชนทั้งในหรือต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ในการตีพิมพ์บทความ
ในวารสารทางวิชาการ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
4. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5. The Bangkok Health Office

ลำดับ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2561
ที่
7 ควรมีความต่อเนื่องของการบริการวิชาการในแต่ละชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน
8

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้ประชุมผูร้ ับผิดชอบโครงการ เมื่อวันพุธ
ที่ 14 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อกาหนดชุมชนเป้าหมายให้เกิดความ
ต่อเนื่องและนาไปสู่ความยั่งยืน จานวน 4 ชุมชน อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ 2563
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนปฏิบัติงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมทีส่ ่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น 3 จังหวัด นครพนม มุกดาหาร สกลนครประจา
ปีการศึกษา 2562 และโดยมีการดาเนินกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่ ปี 2559 - 2562 ดังนี้
ปีการศึกษา 2560 ได้แก่
1. โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม สังคีตริมโขง เดือน มกราคม 2560
2. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ณ นครหลวง
เวียงจันทร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รวบรวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นย้อนหลัง 3 ปี

ปีการศึกษา 2561 ได้แก่
1. โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม สังคีตริมโขง ณ บริเวณริมโขงจังหวัด
นครพนม โดยการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
ปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการดาเนินการจัดโครงการวันออกพรรษาไหลเรือ
ไฟ จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมแม่น้าโขง หน้าวัดโพธิ์ศรี
จังหวัดนครพนม เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนมสู่สายตา
สาธารณะชน ภายในกิจกรรมได้ดาเนินกิจกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เช่น พิธีกรรมหมอเหยา ฟ้อนภูไทสามเผ่า และกิจกรรมการทาเรือไฟโบราณ
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ควรประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (การสร้างตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือใน
การวัด ควรใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง เช่น การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
แบบทดสอบ เป็นต้น) *รายวิชาบูรณาการกับ 3 พันธกิจ
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2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการสังคีตริมโขง จัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมแม่น้าโขง
จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สูส่ ายตาสาธารณะชน
ภายในกิจกรรมได้ดาเนิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ฟ้อนสาว ม.นคร
ลาเพลิน ฟ้อนไหลเรือไฟ การแสดงชุดสืบสานศิลป์ถิ่นอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
เป็นต้น
3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการวันลอยกระทง จัดขึ้นในวันที่
6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณริมสระน้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภายในการจัดกิจกรรมได้มีการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงประเภท
สวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
4. มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมแห่พระอุปคุตเนื่องในประเพณีนมัสการ
องค์พระธาตุพนม ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร ในกิจกรรมบุคลากร นักศึกษาได้ร่วมกันแห่เครื่องถือบูชา
ข้าโอกาส ถวายเครื่องพฤษชาติบูชาองค์พระธาตุพนม
5. โครงการมูลมังอีสาน จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสกลนคร นักศึกษาได้แสดงฟ้อนภูไทเรณูนคร นาคเล่นน้า และการแสดง
ฟ้อนภูไท 3 เผ่า
- ฝ่ายวิจัย, ฝ่ายบริการวิชาการ, ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมประชุมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจเกีย่ วกับ
การกาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการกับงานบริการวิชาการให้มีความสอดคล้องกับ
รายวิชาการที่กาหนด และต้องกาหนดรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.5
ให้ครบถ้วน
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ฝ่ายบริการวิชาการ
- ฝ่ายบริการวิชาการ ได้ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562
เพื่อชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจเกี่ยวกับการกาหนดรายวิชาที่จะบูรณา
การกับงานบริการวิชาการและการกาหนดวัตถุประสงค์ในโครงการ
- รายวิชาการที่บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่
สาขาวิชาภาษาจีน รายวิชาวัฒนธรรมจีน บูรณาการกับโครงการค่ายภาษาจีน
โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจต่อ
วัฒนธรรมจีน เครื่องมือในการวัดใช้แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและปฏิบตั ิด้านศิลปวัฒนธรรมจีน
เครื่องมือในการวัดใช้วิธีการสังเกตุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ รายวิชากฎหมายอาญา 1 บทบัญญัติทั่วไป,
รายวิชากฎหมายครอบครัว, รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,รายวิชา
กฎหมายปกครอง บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมายในชีวิตประจาวันแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักเรียนและประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในหลัก
กฎหมายที่เกีย่ วข้องในชีวิตประจาวัน เครื่องมือในการวัดใช้แบบประเมินทดสอบ
หลังการอบรม
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
บูรณาการกับโครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการพัฒนา
เด็ก เยาวชนในชุมชน เครื่องมือในการวัดใช้ใบงานความรู้ และMind Mapping
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รายวิชาโบราณคดีใน
ประเทศไทย,รายวิชาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว,
รายวิชาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม, รายวิชา
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ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพื่อการ บูรณาการกับ
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดมรดกทางวัฒนธรรมและ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชน เครื่องมือในการวัดใช้แบบประเมิน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2
บูรณาการกับโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่
มหาวิทยาลัยสาหรับนักเรียนโรงเรียนนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อที่บรรยาย เครื่องมือในการวัด
ใช้แบบทดสอบก่อน – หลัง อบรม
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ บูรณาการกับ
โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สสู่ ังคม กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพผูส้ ูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย โดยมีวตั ถุประสงค์
1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่สารวจและเก็บ
ข้อมูลในท้องถิ่น เครื่องมือในการวัดใช้รายงานและผลงานเขียนเชิงสร้างสรรค์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานด้านศิลปวัฒนธรรม และทุกกิจกรรมได้
บูรณาการกับสาขาวิชาดังนี้
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม/
โครงการพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ได้ดาเนินการให้นักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ไม่น้อยกว่า 10 คน
(2) เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา วัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดนครพนม
ผลการดาเนินงาน
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1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 57 คน
2. แบบบันทึกรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายวิชานิเวศวิทยาวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กิจกรรม/โครงการวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
วันลอยกระทง
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการ
วันออกพรรษา สาขาละไม่น้อยกว่า 3 คน
(2) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
โดยให้ส่งตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประดิษฐ์กระทง สาขาละ
ไม่น้อยกว่า 2 คน
(3) เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะชน
ผลการดาเนินงาน 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 5 คน
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 3 คน และได้ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเข้าส่งประกวดในนามคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน
1 อัน และได้รบั รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. นักศึกษาได้ร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ฟ้อนผีหมอเหยา ฟ้อนภูไท
เรณูนคร ฟ้อนภูไท 3 เผ่า เป็นต้น ในวันที่ 7 ต.ค. 62 ในงานประเพณี
ออกพรรษาไหลเรือไฟ จ.นครพนม
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ รายวิชาทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรม/โครงการสังคีต
ริมโขง วันลอยกระทง มูลมังอีสาน วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการมูลมัง
อีสาน สาขาละไม่น้อยกว่า 10 คน

23

ลำดับ
ที่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2561

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
(2) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
โดยให้ส่งตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประดิษฐ์กระทง สาขาละ
ไม่น้อยกว่า 2 คน
(3) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการสังคีต
ริมโขง สาขาละไม่น้อยกว่า 5 คน
(4) เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะชน
ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 10 คน ในโครงการมูลมังอีสาน ในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2 คน และได้ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเข้าส่งประกวดในนามคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน
1 อัน และได้รบั รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 5 คน ในโครงการสังคีตริมโขง ในวันที่
12 ตุลาคม 2562 ณ ริมแม่น้าโขงจังหวัดนครพนม ให้นักศึกษาได้แสดง
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดังนี้ ฟ้อนหมอเหยา ฟ้อนภูไท
เรณูนคร ฟ้อนภูไท 3 เผ่า ฟ้อนโซ่ถั่งบั้ง เป็นต้น
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กิจกรรม/
โครงการสังคีตริมโขง มูลมังอีสาน วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการมูลมัง
อีสาน สาขาละไม่น้อยกว่า 10 คน
(2) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการสังคีต
ริมโขง สาขาละไม่น้อยกว่า 5 คน
(3) เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะผลการ
ดาเนินงาน
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1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 15 คน ในโครงการมูลมังอีสาน ในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 20 คน
3. โครงการสังคีตริมโขง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ริมแม่น้าโขงจังหวัด
นครพนม ให้นักศึกษาได้แสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ดังนี้ ฟ้อนหมอเหยา ฟ้อนภูไทเรณูนคร ฟ้อนภูไท 3 เผ่า ฟ้อนโซ่ถั่งบัง้ เป็นต้น
5. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รายวิชา ดังนี้
1. ท้องถิ่นศึกษา
2. มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรม
กิจกรรม/โครงการสังคีตริมโขง วันลอยกระทง มูลมังอีสาน
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการมูลมัง
อีสาน สาขาละไม่น้อยกว่า 10 คน
(2) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
โดยให้ส่งตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเข้าร่วมประดิษฐ์กระทง สาขาละ
ไม่น้อยกว่า 2 คน
(3) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการสังคีต
ริมโขง สาขาละไม่น้อยกว่า 5 คน
(4) เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะชน
ผลการดาเนินงาน
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 10 คน ในโครงการมูลมังอีสาน ในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 2 คน และได้ร่วมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุ
ธรรมชาติเพื่อเข้าส่งประกวดในนามคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จานวน
1 อัน และได้รบั รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 5 คน
4. โครงการสังคีตริมโขง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ริมแม่น้าโขงจังหวัด
นครพนม ให้นักศึกษาได้แสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ดังนี้ ฟ้อนหมอเหยา ฟ้อนภูไทเรณูนคร ฟ้อนภูไท 3 เผ่า ฟ้อนโซ่ถั่งบัง้ เป็นต้น
6. สาขาวิชาภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม/โครงการ
สังคีตริมโขง มูลมังอีสาน
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการมูลมัง
อีสาน สาขาละไม่น้อยกว่า 10 คน
(2) เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมในโครงการสังคีต
ริมโขง สาขาละไม่น้อยกว่า 5 คน
(3) เพื่อให้นักศึกษาได้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สาธารณะผลการ
ดาเนินงาน
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 12 คน ในโครงการมูลมังอีสาน ในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 6 คน
3. โครงการสังคีตริมโขง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ ริมแม่น้าโขงจังหวัด
นครพนม ให้นักศึกษาได้แสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ได้แก่ ระบาพัดจีน
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- ฝ่ายวิจัย
1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ฐูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี : การจัดกระบวนการเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บา้ นกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
1. เพื่อบริการวิชาการแก่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 1 แห่ง
ผลการดาเนินงาน คณะฯ ได้จดั บริการวิชาการแก่พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
2. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ รายวิชาดังนี้
1. กฎหมายอาญา 2
2. ทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ฐูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี : การจัด
กระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
2.2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม กิจกรรม/
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมทีฐ่ ูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี : การจัดกระบวนการเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บา้ นกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
2.3 สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รายวิชา ดังนี้
1. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
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ลำดับ
ที่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2561

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
2. โบราณคดีในประเทศไทย
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ฐูรณาการกับการเรียนการสอน
การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี : การจัด
กระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
2.4. สาขาวิชาภาษาจีน รายวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่ฐูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจยั
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี : การจัดกระบวนการเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บา้ นกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รายวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
กิจกรรม/โครงการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ผลการดาเนินงาน นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตัวชี้วัดได้แก่ การใช้แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์นักศึกษา
- สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รายวิชาฝึกปฏิบตั ิการวิจยั ทางการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม/โครงการวิจัย เรื่อง บทบาทของสภาเด็ก
และเยาวชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชน
ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
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ลำดับ
ที่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2561

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

10

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรในคณะฯ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์คณ
ุ วุฒิอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2552 (TQR)

11

ควรเพิ่มสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิอาจารย์ในระดับปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงและเพิ่มช่องทางให้คณาจารย์และบุคลากรได้
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มากขึ้น
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ผลการดาเนินงาน นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตัวชี้วัดได้แก่ การใช้แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์นักศึกษา
- คณะฯ ได้ส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึ้นทะเบียน TQR เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร
วิทยากรได้ฝึกปฏิบตั ิและทบทวนการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมทั้งวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสูก่ ารขึ้น
ทะเบียน TQR
- คณะฯ ได้ดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) เมื่อวันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ
เตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
(TQR) และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทาความเข้าใจในการการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7) และการจัดเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตรให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีอาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 3 คน
จากเดิมไม่มี และคุณวุฒิอาจารย์ในระดับปริญญาเอก จานวน 18 คน จากเดิม
จานวน 13 คน
คณะฯ ได้จดั โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรมที่ 1 : อบรมสัมมนา
ให้ความรู้ การเขียนตาราและบทความเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ วันที่
12 – 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และ

ลำดับ
ที่
12
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ควรส่งเสริมให้นักศึกษาทุกหลักสูตรในคณะฯ ให้สามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาทั้ง 3 ภาษา ให้แก่นักศึกษาในคณะฯ และสาขาวิชาอื่นๆ ใน
มหาวิทยาลัยด้วย
ควรจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด อย่างน้อย 1 รายวิชา
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วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์
ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี
คณะฯ ดาเนินโครงการส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในวันที่
14 – 15 มี.ค. 63 ณ ห้องพนมศิลป์ ได้รับงบประมาณ จานวน 30,000 บาท
โดยมีนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจานวน 155 คน
ฝ่ายบริการวิชาการได้ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ผูร้ ับผิดชอบ
โครงการ เมื่อวันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการได้
กาหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทั้งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 12 ชั่วโมงในการเรียนการสอน จานวน 5 รายวิชา
ภาคการศึกษา 1/2562 จานวน 4 รายวิชา
ภาคการศึกษา 2/2562 จานวน 1 รายวิชา

ส่วนที่ 3
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2562
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มำตรฐำนที่ 1

ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติในคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร)
ผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์กำรประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตในคณะ/วิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)
สูตรกำรคำนวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยในการประเมินบัณฑิตของทุกหลักสูตรในคณะ/วิทยาลัย
จานวนหลักสูตรในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

ผลกำรดำเนินงำนรำยละเอียดดังตำรำง
ชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ

คะแนนเฉลี่ย

หลักฐำน

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
1.1.-1.1 รายงาน
4.85
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
4.82
คุณวุฒิ
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ระดับอุดมศึกษา
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
4.29
แห่งชาติ ประจาปี
สาขาวิชานิติศาสตร์
การศึกษา 2561
รวม
13.96
ผลรวมของค่ำคะแนนเฉลี่ย
4.65
ในกำรประเมินบัณฑิตของทุกหลักสูตร (13.96/3)
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะฯ มี ผู้ ต อบแบบสอบถามคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 114 คน แบ่งออกเป็นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 79 คน สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จานวน 19 คน สาขาวิชานิติศาสตร์ จานวน 16 คน
โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีค่าคะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของผู้ใช้บัณฑิตทั้ง 3 สาขาวิชา เท่ากับ (13.96/3) = 4.65

คะแนนที่ได้ = 4.65 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
(ระดับปริญญำตรี)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

กำรได้งำนทำหรือผลงำนวิจัยของผู้สำเร็จกำรศึกษำในคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร)
ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีในคณะ/วิทยำลัยที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี
ผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

X 100

การค านวณค่ า ร้ อ ยละนี้ ไ ม่ น าบั ณ ฑิ ต ที่ ศึ ก ษาต่ อ เกณฑ์ ท หาร อุ ป สมบท และบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านท า
แล้วแต่ไม่ได้ เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมำยเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70 ให้ปรับคะแนน
เป็น 0 คะแนน เก็บจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลกำรดำเนินงำน
บัณฑิต
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
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จำนวน
114
114

หลักฐำน
1.2-1.1 รายงาน
ภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา
2561

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จานวน 123 คน และตอบแบบสอบถามภาวะ
การมีงานทา จานวน 114 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา มีภาวะการมีงานทา ดังนี้
1. บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาเร็จการศึกษา จานวน 84 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน
79 คน มีงานทา จานวน 76 คน และประกอบอาชีพอิสระ จานวน 3 คน รวมมีงานทาและประกอบอาชีพอิสระ
ทั้งหมดจานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาเร็จการศึกษา จานวน 22 คน ตอบแบบสอบถาม
จานวน 19 คน มีงานทา จานวน 19 คน รวมมีงานทา ทั้งหมดจานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ สาเร็จการศึกษา จานวน 17 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน 16 คน
มีงานทา จานวน 16 คน รวมมีงานทา ทั้งหมดจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปในปีการศึกษา 2561 คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะ/วิทยาลัยที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (114*100)/114 = ร้อยละ 100 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (100*5)/5
= 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะ/วิทยำลัยที่สร้ำงหรือมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ผลงำนนวัตกรรม
ผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
1. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 2. นำงขนิษฐำ ศรีคงรักษ์
1. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 2. นำงขนิษฐำ ศรีคงรักษ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลงานนวัตกรรม
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

X 100

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลงานนวัตกรรม
ร้อยละ 60

X5

ผลกำรดำเนินงำน
นักศึกษำ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือ
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม

จำนวน
83

หลักฐำน
1.3-1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณา
นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
1.3-1.2 รายงานผลการพิจารณา
นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
1.3-1.3 ผลงานของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
161
1.3-1.4 จานวนรายชื่อนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
ผลงานนวัตกรรม 83 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จานวนทั้งหมด 161 คน คิดค่าร้อยละของจานวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือ มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม (83*100)/161
= 51.55 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (51.55*5)/60 = 4.30 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 4.30 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของทุกหลักสูตรในคณะ/วิทยำลัยที่มีคุณลักษณะ
เป็นผู้ประกอบกำร
ผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
1. นำงสภำพร คงเกษม 2. นำงขนิษฐำ ศรีคงรักษ์
1. นำงสภำพร คงเกษม 2. นำงขนิษฐำ ศรีคงรักษ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ า ร้ อ ยละของจ านวนนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยของทุ ก หลั ก สู ต รในคณะ/วิ ท ยาลั ย ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
เป็นผู้ประกอบการ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำร้อยละ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะ/วิทยาลัยที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

X 100

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะ/วิทยาลัยที่มี
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
ร้อยละ 20

X5

ผลกำรดำเนินงำน
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะ/
วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร

จำนวน
142

หลักฐำน
1.4-1.1 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
161
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
จานวน 142 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จานวนทั้งหมด 161 คน คิดค่าร้อยละของจานวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ (142*100)/161 = 88.20 แปลงค่าร้อยละ
เป็นคะแนนเท่ากับ (88.20*5)/20 = 22.05 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะ/วิทยำลัยที่มีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงครบถ้วน
ผลลัพธ์
1. อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
2. ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
1. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 2. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
1. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 2. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน ที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
สูตรคำนวณ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
ค่าร้อยละ =
X 100
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
X5
ร้อยละ 80

ผลกำรดำเนินงำน
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน

จำนวน
143

หลักฐำน
1.5-1.1 สรุปแบบประเมิน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างครบถ้วน

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
161
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
จานวน 143 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จานวนทั้งหมด 161 คน คิดค่าร้อยละของจานวนนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน (143*100)/161 = 88.82 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน
เท่ากับ (88.82*5)/80 = 5.55 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะ/วิทยำลัยที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร
ที่สอดคล้องกับกำรแสดงออกในกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
1. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 2. น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์
1. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 2. น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ า ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยในคณะ/วิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม/โครงการที่ ส อดคล้ อ ง
กับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรคานวณ
ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น
ร้อยละ 100

X 100

X5

หมำยเหตุ อย่ำงน้อยต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรที่คณะ/วิทยำลัย หรือ
มหำวิทยำลัยจัด
ผลกำรดำเนินงำน
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออก
ในการต่อต้านคอรัปชั่น

จำนวน
161

หลักฐำน
1.6-1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านการป้องกัน เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และต่อต้าน
การทุจริตคอรัปชั่น
1.6-1.2 กิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่นในสถานศึกษา

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
161
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น จานวน 161 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
จานวนทั้งหมด 161 คน คิดค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น (161*100)/161 = 100 แปลงค่าร้อยละ
เป็นคะแนนเท่ากับ (100*5)/100 = 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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มำตรฐำนที่ 2

ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยในคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ผลผลิต
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย
X 100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย
คะแนนที่ได้
X5
=
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลกำรคำนวณ
พื้นฐำน

จำนวน
ยืนยัน
41 คน

จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

41 คน

จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4 คน
4 คน

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2 เรื่อง

2 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลักฐำน
2.1-1.1 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาทีป่ ฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2562
2.1-1.1 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาทีป่ ฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2562
2.1-1.2 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2562
2.1-1.2 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2562
2.1-1.3 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จานวน
2 เรื่อง
2.1-1.3 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จานวน
2 เรื่อง

พื้นฐำน
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์
ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ นานาชาติ
หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้ ง ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ออก
ประกาศ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จำนวน
ยืนยัน
2 เรื่อง

2 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์
ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้ ง ให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15 เรื่อง

15 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-
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หลักฐำน
2.1-1.4 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ
จานวน 2 เรื่อง

2.1-1.4 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ
จานวน 2 เรื่อง
2.1-1.5 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการทีป่ รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
จานวน 15 เรื่อง

2.1-1.5 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการทีป่ รากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
จานวน 15 เรื่อง
2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ จานวน 2 เรื่อง
-

พื้นฐำน

จำนวน
ยืนยัน
2 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมจำนวนผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐำน
2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ จานวน 2 เรื่อง

21 เรื่อง

ผลกำรดำเนินงำน
1. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่มีในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ นวำรสำรวิ ช ำกำรที่ ป รำกฎในฐำนข้ อ มู ล TCI กลุ่ ม ที่ 1
(ค่ำน้ำหนัก 0.80) จำนวน 15 เรื่อง
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ
2

อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท

3

อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท

4

อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน

6

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี

7

อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย

8

อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์

ชื่อเรื่อง
การใช้วิธีสอนโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง
การออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดการขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการ
พัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ เขตบริการบ้านโพนบก
ตาบลโพนบก อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ป่าชุมชน ตาบลเวินพระบาท
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชน ตาบลท่าจาปา
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว
ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม
ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคม
ของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้าโขง

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
วารสาร UMT-POLY Journal
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม –
มิถุนายน 2562 หน้า 211 - 217
วารสารสิง่ แวดล้อมไทย ปีที่ 2
ฉบับที่ 6 – 2562 หน้า 54 - 60
วารสารสิง่ แวดล้อมไทย ปีที่ 2
ฉบับที่ 6 – 2562 หน้า 32 - 40
วารสารสิง่ แวดล้อมไทย ปีที่ 2
ฉบับที่ 6 – 2562 หน้า 26-36

วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน
2562 หน้า 40 – 64
วารสารอารยธรรมศึกษา
โขง-สาละวิน ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ประจาเดือนมกราคม – มิถุนายน
2562 หน้า 120-158
ปัจจัยที่ทาให้กลายเป็นคนไร้บ้าน :
วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
กรณีศึกษาคนไร้บา้ นในเขตเทศบาล
ทักษิณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม
นครขอนแก่น
– มิถุนายน 2562 หน้า 177 –
213
คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วม
วารสารมนุษยศาสตร์และ
ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บา้ น สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
เนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
นครพนม จังหวัดนครพนม
เมษายน 2562 หน้า 111-118
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ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
9 อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ

10 อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สาราญ วิเศษ
12 อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง
13 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท
14 อาจารย์สิริยาพร สาลีพันธ์
15 อาจารย์ ดร.จารุกัญญา
อุดานนท์

ชื่อเรื่อง
คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บา้ น
เนินสะอาด ตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม
การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยัง
คุณประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคม

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2562 หน้า 122-129
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม –
เมษายน 2562 หน้า 165-175
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนของ
วารสารเสลภูมิวชิ าการ ปีที่ 5
องค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
จังหวัดนครพนม
2562 หน้า 23 – 33
ภาวะผูน้ าของกานัน ผู้ใหญ่บา้ นตามความ วารสารเสลภูมิวชิ าการ ปีที่ 5
คาดหวังของประชาชนเทศบาลตาบลนาคา ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
2562 หน้า 9 – 21
การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน
วารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
บ้านนาถ่อน ตาบลนาถ่อน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาปี 2562
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
หน้า 1929-1940
คติความเชื่อพญานาคในพุทธศาสนา
วารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
และงานศิลปกรรมลุ่มน้าโขง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาปี 2562
หน้า 1870-1879
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
วารสารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจาปี 2562
จังหวัดนครพนม
หน้า 880-897

2. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ (ค่ำถ่วงน้ำหนัก 0.40) จำนวน 2 เรื่อง
ที่
1

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
อาจารย์อานันท์นติ ย์ มโนรมย์

2

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์
เจียวิริยบุญญา

ชื่อเรื่อง
การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านยุวมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นโดยใช้วฒ
ั นธรรมไทโส้
และสื่อการเรียนรู้จริงในการสอน
ภาษาอังกฤษ

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 14th GMSARN
International Conference
2019 ณ เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
Khmer Ways of Seeing and Being การประชุมวิชาการนานาชาติ
Life-Experiences of Fortune-Tellers The 14th GMSARN
and their Clients in Cambodian
International Conference
Urban Culture
2019 ณ เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
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3. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ (ค่ำถ่วงน้ำหนัก 0.20) จำนวน 2 เรื่อง
ที่
1

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท

ชื่อเรื่อง
ผลกระทบที่คนพิการได้รับจาก
สถานการณ์ปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา :
บ้านพิมานท่า ตาบลพิมาน อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม

2

อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ

Pragmatics and power : Doctorpatient interactions at
Nakhonpanom Hospiital

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5
ประจาปี 2562 “วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 22 มีนาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจาปี 2562 “ราชธานีวชิ าการ
ครั้งที่ 4” ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

4. ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร (ค่ำถ่วงน้ำหนัก 1.00)
จำนวน 2 เรื่อง
ที่
1

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย

2

อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย

ชื่อเรื่อง
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกลไกระดับจังหวัดและเครือข่าย
คนไร้บา้ นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
คนไร้บา้ น จังหวัดขอนแก่น
โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
สุขภาวะที่มีจุดเน้นสาคัญ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์
จังหวัดนครพนม

หน่วยงำน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

ในปี พ.ศ.2562 คณะฯ มีอาจารย์ประจา จานวน 41 คน และอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ จานวน
4 คน คณะฯ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ดังนี้
1. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่มีในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้าหนัก
0.80) จานวน 15 เรื่อง (0.80*15 = 12)
2. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้าหนัก 0.40) จานวน 2 เรื่อง (0.40*2 = 0.80)
3. มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ค่าถ่วงน้าหนัก 0.20) จานวน 2 เรื่อง (0.20*2 = 0.40)
4. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (ค่าถ่วงน้าหนัก 1.00) จานวน
2 เรื่อง (1.00*2 = 2.00)
ผลงานวิ ช าการรวมทั้ ง หมดจ านวน 21 เรื่ อ ง คณะฯ มี อ าจารย์ ป ระจ ารวมทั้ ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง
และลาศึกษาต่อทั้งหมด 45 คน คิดค่าถ่วงน้าหนักได้เท่ากับ (12.00+0.80+0.40+2.00) = 15.20 คิดเป็นร้อยละ
(15.20*100)/45 =33.77) แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน (33.77*5)/20 = 8.44 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยำลัย
ที่ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ หรือยุทธศำสตร์วิจัยของมหำวิทยำลัย
หรือควำมต้องกำรของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม หรืออนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขงตอนกลำง
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ ห รื อ ยุ ท ธศาสตร์ วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ความต้ อ งการของสั ง คมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษนครพนม
หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่ตอบสนอง
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ หรื อยุ ทธศาสตร์ วิจั ย ของมหาวิ ทยาลั ย หรือความต้องการของสั งคมในเขตเศรษฐกิจ พิ เ ศษ
นครพนม หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง ตามสูตร

ค่ำร้อยละ =

จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
ร้อยละ 50

45

X5

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำน
จำนวน
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย
21
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย เรื่อง
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง

จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย
ทั้งหมด

หลักฐำน
2.2-1.1 สรุปจานวน
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมในคณะ/
วิทยาลัย ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
ยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัย หรือความ
ต้องการของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม
หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง จานวน 21 เรื่อง

21
เรื่อง

ผลกำรดำเนินงำน
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ
2

อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท

3

อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท

4

อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน

6

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี

ชื่อเรื่อง
การใช้วิธีสอนโฟนิกส์ เพื่อเสริมสร้าง
การออกเสียงคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การจัดการขยะมูลฝอยของเด็กในโครงการ
พัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ เขตบริการบ้านโพนบก
ตาบลโพนบก อาเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
นครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ป่าชุมชน ตาบลเวินพระบาท อาเภอท่าอุเทน นครพนม
จังหวัดนครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ของประชาชน ตาบลท่าจาปา อาเภอท่าอุเทน นครพนม
จังหวัดนครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว
นครพนม
ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร
เป็นศูนย์กลางการจัด
จังหวัดนครพนม
การศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงตอนกลาง
ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลัก ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้าโขง
นครพนม
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ที่

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย

7

อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย

8

อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์

9

อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ

10 อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สาราญ วิเศษ
12 อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง

13 อาจารย์อานันท์นติ ย์ มโนรมย์
14 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท

15 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ
16 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย

ชื่อเรื่อง

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงตอนกลาง
ปัจจัยที่ทาให้กลายเป็นคนไร้บ้าน :กรณีศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ
คนไร้บา้ นในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม
คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด
นครพนม
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
จังหวัดนครพนม
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม
การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยัง
คุณประโยชน์ดา้ นเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
นครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก
นครพนม
จังหวัดนครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ภาวะผูน้ าของกานัน ผู้ใหญ่บา้ นตามความ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คาดหวังของประชาชนเทศบาลตาบลนาคา นครพนม
อาเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
การพัฒนาภาษาอังกฤษด้านยุวมัคคุเทศก์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ท้องถิ่นโดยใช้วฒ
ั นธรรมไทโส้และ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้จริงในการสอนภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลกระทบที่คนพิการได้รับจากสถานการณ์ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ปัญหาอุทกภัย กรณีศึกษา : บ้านพิมานท่า นครพนม
ตาบลพิมาน อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
Pragmatics and power : Doctorยุทธศาสตร์ชาติ
patient interactions at Nakhonpanom ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
Hospiital
และเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ของกลไกระดับจังหวัดและเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
คนไร้บา้ นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ คนไร้บา้ น และเสริมสร้างศักยภาพคน
จังหวัดขอนแก่น
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ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
17 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย
18 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท
19 อาจารย์สิริยาพร สาลีพันธ์

ชื่อเรื่อง
โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ที่มีจุดเน้นสาคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม
การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชน
บ้านนาถ่อน ตาบลนาถ่อน อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
คติความเชื่อพญานาคในพุทธศาสนาและ
งานศิลปกรรมลุ่มน้าโขง

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
นครพนม
เป็นศูนย์กลางการจัด
การศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงตอนกลาง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
นครพนม
การบริการทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

20 อาจารย์ ดร.จารุกัญญา
อุดานนท์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
นครพนม

21 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์
เจียวิริยบุญญา

Khmer Ways of Seeing and Being Life- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
Experiences of Fortune-Tellers and
นครพนม
their Clients in Cambodian Urban
เป็นศูนย์กลางการจัด
Culture
การศึกษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขงตอนกลาง

ในปี พ.ศ.2562 คณะฯ มีผลงานวิจัยทั้งหมด จานวน 21 เรื่อง และเป็นผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้ างสรรค์ในคณะ/วิทยาลัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ช าติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลั ย หรือความ
ต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมทั้งหมด หรืออนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง จานวน 21 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ (21*100)/21 = 100 แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน (100*5)/50 = 10.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

จำนวนผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยำลัย ที่เกิดจำก
เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำ องค์กรภำครัฐหรือเอกชนทั้งใน
หรือต่ำงประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงตอนกลำง
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ า ร้ อ ยละของผลงานวิจั ย /งานสร้า งสรรค์ แ ละนวั ตกรรมในคณะ/วิท ยาลั ย ที่ เ กิ ด จากเครื อข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือ ต่างประเทศ ที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 15
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่า ร้ อยละของผลงานวิจั ย/งานสร้ างสรรค์ และนวัต กรรมในคณะ/วิทยาลั ย ที่เ กิ ด จาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ ตามสูตร

ค่ำร้อยละ =

จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
ร้อยละ 15
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X5

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำน
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
คณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ

จำนวน
4 เรื่อง

จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/
วิทยาลัยทั้งหมด

21 เรื่อง

หลักฐำน
2.3-1.1 สรุปจานวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
จานวน 4 เรื่อง
2.3-1.3 สรุปจานวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด จานวน
21 เรื่อง

ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยำลัย ที่เกิดจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 นายคณิน เชื้อดวงผุย
2 นายคณิน เชื้อดวงผุย

3 นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
นายสวรรค์ ตั้งตรงสิทธิกุล
จุฑามาศ ประมูลมาก
เนตรชนก สุนา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิสิฎฐ์ คิดคาส่วน
นางสาวฑิฆัมพร สิงห์โตมาศ

ชื่อเรื่อง
โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตาม
สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
จังหวัดนครพนม
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกลไกระดับจังหวัดและเครือข่าย
คนไร้บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น
ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคม
ของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้าโขง

เครือข่ำย
กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้าง
สุขภาพ (สสส.)

แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาบัว
ตาบลโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กองทุ น สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ า ง
สุขภาพ (สสส.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) NIDA

ในปี พ.ศ.2562 คณะฯ มีผลงานวิจัยทั้งหมด จานวน 21 เรื่อง และมีจานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ จานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ (4*100)/21 = 19.04 แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน
(19.04*5)/15 = 6.34 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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มำตรฐำนที่ 3

ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

จำนวนชุมชนเป้ำหมำยที่คณะ/วิทยำลัยดำเนินกำรเองหรือมีส่วนร่วม
ในกำรดำเนินกำรกับมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถำบัน
ผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มำตรฐำน

จ านวนชุ ม ชนเป้ า หมายที่ ค ณะ/วิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การเองหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การ
กับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน = 5 คะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
1 ชุมชน

ผลกำรดำเนินงำน
ลำดับ
ชื่อชุมชน
ที่
1 ชุมชนนาราชควาย

2

ชุมชนบ้านกุดฉิม

คะแนน 2
2 ชุมชน

คะแนน 3
3 ชุมชน

ที่ตั้ง
ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย
ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
ปีกำรศึกษำ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคมและพิพิธภัณฑ์
บ้านกุดฉิม
ปีกำรศึกษำ 2561
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
ปีกำรศึกษำ 2560
พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม
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คะแนน 4
4 ชุมชน

คะแนน 5
มากกว่า
หรือเท่ากับ
5 ชุมชน
หลักฐำน

3.1-1.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 21
สิงหาคม 2562

ลำดับ
ชื่อชุมชน
ที่
3 ชุมชนบ้านโพนแพง

4

ที่ตั้ง

ปีกำรศึกษำ 2562 และ ปีกำรศึกษำ 2561
ชุมชนบ้านโพนแพง
ปีกำรศึกษำ 2560
วัดบ้านโพนแพง
ชุมชนเมืองนครพนม ปีกำรศึกษำ 2562
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
ปีกำรศึกษำ 2561
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ปีกำรศึกษำ 2560
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

คะแนนที่ได้ = 4.00 คะแนน
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หลักฐำน

มำตรฐำนที่ 4

ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

จำนวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยำลัยได้ดำเนินกำรเองหรือมีส่วนร่วม
ในกำรดำเนินกำรกับมหำวิทยำลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดำหำร
และสกลนคร) เพื่อสืบสำนเช่น กำรศึกษำเรียนรู้ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร ฯลฯ
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์

ชนิดตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์มำตรฐำน

จานวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่คณะ/วิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการ กับ
มหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ที่ได้รับการสืบสาน หรือ การอนุรักษ์ หรือ
การเผยแพร่ หรือ การศึกษาเรียนรู้ หรือ การวิจัย หรื อ การบริการวิชาการ หรือ การต่อยอดมูลค่าเพิ่ม หรือ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างน้อย 3 ปีต่อเนื่อง มีจานวนศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 5 ท้องถิ่น = 5 คะแนน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
1 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คะแนน 3
2 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
3 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลกำรดำเนินงำน
ลำดับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
จำนวน
ที่
1 มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการดาเนินการจัดโครงการ
1
วันออกพรรษาไหลเรือไฟ จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
ณ บริเวณ ริมแม่น้าโขง หน้าวัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม
เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนมสู่สายตา
สาธารณะชน ภายในกิจกรรมได้ดาเนินกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น พิธีกรรมหมอเหยา ฟ้อนภูไทสามเผ่า
และกิจกรรมการทาเรือไฟโบราณ
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเผยแพร่
1
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการสังคีตริมโขง จัดขึ้นในวันที่
12 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมแม่น้าโขง จังหวัดนครพนม
เพื่อเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่สายตาสาธารณะชน
ภายในกิจกรรมได้ดาเนิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
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หลักฐำน
4.1-1.1 รายงานสรุป
โครงการวันออกพรรษา
ไหลเรือไฟ

4.1-2.1 รายงานสรุป
โครงการสังคีตริมโขง

ลำดับ
ที่
3

4

5

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ฟ้อนสาว ม.นครลาเพลิน ฟ้อนไหลเรือไฟ การแสดงชุดสืบสาน
ศิลป์ถิ่นอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง เป็นต้น
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการวันลอยกระทง
จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณริมสระน้า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายในการจัดกิจกรรมได้มี
การประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงประเภทสวยงาม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ
มหาวิทยาลัยนครพนมจัดกิจกรรมแห่พระอุปคุตเนื่องในประเพณี
นมัสการองค์พระธาตุพนม ประจาปี 2563 เมื่อวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในกิจกรรม
บุคลากร นักศึกษาได้ร่วมกันแห่เครื่องถือบูชาข้าโอกาส
ถวายเครื่องพฤษชาติบูชาองค์พระธาตุพนม
โครงการมูลมังอีสาน จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร นักศึกษาได้แสดงฟ้อนภูไท
เรณูนคร นาคเล่นน้า และการแสดงฟ้อนภูไท 3 เผ่า

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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จำนวน

หลักฐำน

1

4.1-3.1 รายงานสรุป
โครงการวันลอยกระทง

1

4.1-4.1 รายงานสรุป
กิจกรรมแห่พระอุปคุต
เนื่องในประเพณี
นมัสการองค์พระธาตุ
พนม ประจาปี 2563
4.1-5.1 รายงานสรุป
โครงการมูลมังอีสาน

1

มำตรฐำนที่ 5

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

5.1 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร (จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของหลักสูตรของคณะ/วิทยำลัย ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนกำรเผยแพร่หลักสูตร
ที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552
(TQR) และหรือมำตรฐำนกำรรับรองหลักสูตรมำตรฐำนระดับชำติหรือนำนำชำติ
ที่ สกอ.รองรับ
กระบวนกำร
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
น.ส.มีนำ บุญระมี
น.ส.มีนำ บุญระมี

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)และหรือมาตรฐานการรับรองหลั กสู ตรมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตร
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ ตามสูตร

ค่ำร้อยละ =

จานวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐาน
X 100
การรับรองหลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ
จานวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือ
มาตรฐานการรับรองหลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ
ร้อยละ 50
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X5

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำน
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรมาตรฐาน
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ
จานวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด

คะแนนที่ได้ = 0.00 คะแนน
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จำนวน
0

6

หลักฐำน

5.2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจ (จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1

ระบบและกลไกกำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัย ฯ
1. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 2. น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์
1. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 2. น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 จัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ/วิทยาลัย



2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯได้ดาเนินการจัดเตรียมห้อง
บริการให้คาปรึกษาแก่นัก ศึ กษา
เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษา
เมื่อมีปัญหาในเรื่องการเรียนและ
เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ซึ่ ง ห้ อ งให้ บ ริ ก ารตั้ ง อยู่ ที่ ชั้ น M
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.1-1.1 และในการให้บริการให้
ค าปรึ ก ษาแต่ ล ะครั้ ง คณะฯได้
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร
แ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ข อ
ค า ป รึ ก ษ า ข้ อ มู ล ณ วั น ที่
30 เมษายน 2563 มี ผู้ ข อรั บ
บริการจานวน 147 คน 5.2.1-1.2
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน คณะฯ ได้เตรียมช่องทางการให้
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอก
นอกหลักสูตร แหล่งงาน
หลักสูตร แหล่งงาน ทั้งเต็มเวลา
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่ และนอกเวลาแก่นักศึกษา ได้แก่
นักศึกษา
บอร์ดประชาสั มพันธ์ 5.2.1-2.1
เฟสบุ๊คกลุ่มคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เป็นการให้ข้อมูลแก่
นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว เมื่ อ มี
กิ จ กรรมหรื อ งานพิ เ ศษระหว่ า ง
เรียน 5.2.1-2.2
57

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐำน
5.2.1-1.1 ภาพถ่ายห้อง
ให้คาปรึกษาฯแก่นักศึกษา
5.2.1-1.2 แบบฟอร์มการ
ให้คาปรึกษาฯแก่นักศึกษา

5.2.1-2.1 ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูล
แก่นักศึกษา
5.2.1-2.2 เฟสบุ๊คกลุ่ม
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
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ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
เ พื่ อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ก่
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ก า ลั ง จ ะ ส า เ ร็ จ
การศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษา 2562
กิ จ กรรมด าเนิ น การใ น วั น ที่
18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
พนมศิล ป์ คณะศิล ปศาสตร์และ
วิ ท ยาศาสตร์ ในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง
คุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ อ งค์ ก ร
อยากได้ การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้าง
บุคลิกภาพ ขั้นตอนการเตรียมตัว
สัมภาษณ์งานและแนวโน้มตลาด
งานในอนาคต และฝึ ก ทั ก ษะ
ทางด้ า นต่ า งๆ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา
เพื่ อ เป็ น ความรู้ ใ นการท างาน
ต่อไป 5.2.1-3.1
ประเมินคุณภาพของการจัด ในการจัดบริการให้คาปรึกษาทาง
กิจกรรมและการจัดบริการใน วิ ชาการ และการใช้ ชี วิ ตแ ก่
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
นักศึกษาในคณะ การให้ข้อมูลของ
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร กิ จ กรรม
พิเศษนอกหลั กสู ตร แหล่งงานทั้ ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นั กศึ กษา ทุ กกิ จกรรม มี ก าร
ประเมิ นคุ ณภาพของการจั ด
กิจกรรมเพื่อหาคุณภาพและความ
พึงพอใจของนักศึกษาเพื่อนาไปรับ
ป รุ ง เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อ 1 เรื่องจัดบริการให้คาปรึกษา
ทางวิ ช าการ และการใช้ ชี วิ ต แก่
นักศึกษาในคณะ/วิทยาลัย
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.35
จากคะแนนเต็ม 5
ข้ อ 2 เรื่ อ งมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ของ
หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร กิ จ กรรม
พิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร แหล่ ง งาน
58

หลักฐำน
5.2.1-3.1 สรุปโครงการ
เตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษา

5.2.1-4.1 สรุปแบบประเมิน
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ใ ห้
คาปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ กษา
การจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนา
ประสบการณ์ ทางวิ ช าการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลการจัดกิจกรรมพิเศษ
นอกหลั กสู ตรแหล่ งงานทั้ ง
เต็มเวลาและนอกเวลา

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

นาผลการประเมินจากข้อ 4
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

ผลกำรดำเนินงำน
ทั้ ง เต็ ม เวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.35
จากคะแนนเต็ม 5
ข้อ 3 เรื่องจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้ อมเพื่ อการท างานเมื่ อส าเร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.56
จากคะแนนเต็ม 5
และผลรวมของการประเมินของทั้ง
3 ข้ อ มี ค่ า คะแนนเท่ า กั บ 4.42
จากคะแนนเต็ม 5
5.2.1-4.1
คณะฯ ได้ ด าเนิ น การน าผลการ
ประเมินคุณภาพทั้ง 3 ข้อ เข้าที่
ประชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้ ง ที่ 3 /2563 ในวั น ที่
29 เมษายน 2563 5.2.1-5.1
เ พื่ อ ห า ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ แ น ว
ทางการพัฒ นาการให้ บริ ก ารแก่
นักศึกษาทั้ง 3 ข้อ โดยมีมติจากที่
ประชุมดังนี้
ประเด็นที่ 1 เรื่องการจัดบริ ก าร
ให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการ และ
การใช้ ชี วิ ต แก่ นั ก ศึ ก ษา ในปี
การศึ ก ษาถั ด ไป ให้ ฝ่ า ยกิ จ การ
นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ ฝ่ า ยวิ ช าการฯ
จัดการให้บริการนักศึกษา ซึ่งจาก
ผลการด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมา มี
นั ก ศึ ก ษามาปรึ ก ษาในเรื่ อ งการ
การลงทะเบี ย นเรี ย น การถอด
ถอนรายวิช าและเรื่องที่เกี่ยงกับ
ฝ่ายวิชาการเป็นจานวนมาก จึงมี
ม ติ ใ ห้ ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น
ทะเบี ย นร่ ว มให้ ค าปรึ ก ษาในปี
การศึกษาถัดไปด้วย
ประเด็ น ที่ 2 เรื่ อ งการมี ก ารให้
ข้อมูล ของหน่ว ยงานที่ให้ บริการ
กิ จ กรรมพิ เ ศษนอกหลั ก สู ต ร
59

หลักฐำน

5.2.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 3
วันที่ 29 เมษายน 2563

ตนเอง ข้อ
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ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า

ผลกำรดำเนินงำน
แหล่ งงาน ทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา มีมติที่ประชุม
ให้ ฝ่ ายกิจการนักศึกษาเพิ่มกลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดยเฉพาะ
เพื่อไม่ให้นักศึกษาได้ติดตามการ
ให้ ขอมูล ข่าวสาร เพื่อลดการรับ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง
ประเด็นที่ 3 เรื่องการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
มติที่ประชุมให้ดาการจัดกิจกรรม
ในรูปแบบที่หลากหลาย เพิ่มการ
ฝึ กการปฏิบัติ เพิ่มจานวนวัน ใน
การจัดกิจกรรม และเพิ่มวิทยากร
ที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย
คณะฯ ได้ ด าเนิ น การให้ ข้ อ มู ล
และอบรมให้ความรู้ในการทางาน
และทักษะการใช้ชีวิตแก่ศิษย์เก่า
จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม
2562 ณ ห้ อ งประชุ ม พนมศิ ล ป์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภายในกิ จ กรรมได้ ด าเนิ น การ
อบรมให้ ค วามรู้ ใ นการท างาน
และทักษะการใช้ชีวิตแก่ศิษย์เก่า
ในหั ว ข้อ การบริห ารจัดการงาน
ในยุค 4.0 แก่ศิษย์เก่า มีผู้เข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง สิ้ น 1 1 4 ค น
5.2.1-6.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน

60

หลักฐำน

5.2.1-6.1 สรุปโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการ
ทางานและทักษะการใช้
ชีวิตแก่ศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัย ฯ
1. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 2. น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์
1. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 2. น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ/วิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม
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ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ประการ
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯได้ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2 5 6 2 5 . 2 . 2 - 1 . 1 แ ล ะ ไ ด้
ด า เ นิ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ปี
การศึ ก ษา 2562 5.2.2-1.2
และได้ดาเนินการสรุปการจัดทา
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ฝ่ า ย กิ จ ก า ร
นั ก ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2562 5.2.2-1.3
คณะฯได้ดาเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และกิจกรรมได้มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตฯTQF ทั้ง 5 ด้านอย่าง
ครบถ้วน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
โครงการฝึกอบรมการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ดาเนินการในวันที่
17 ธ.ค. 62 กิจกรรมปฐมนิเทศ
และเตรียมความพร้อมแก่
นักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา
2563
61

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หลักฐำน
5.2.2-1.1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562
5.2.2-1.2 รายงานการ
ประชุมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562
5.2.2-1.3 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.2-2.1 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.2-2.2 แบบสรุป
รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ ฝ่าย
กิจการนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
2. ความรู้ ได้แก่ กิจกรรมอบรม
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เรือ่ งประกันคุณภาพการศึกษาแก่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษา ดาเนินการในวันที่
27 พ.ย. 62
3. ทักษะทางปัญญา ได้แก่
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ดาเนินการในวันที่ 4 ธ.ค. 62
กิจกรรมวันไหว้ครูประจา
ปีการศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่
โครงการกีฬานักศึกษา
ดาเนินการในวันที่ 5-10 ก.พ. 63
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ ดาเนินการในวันที่
4 ธ.ค.62 5.2.2-2.1 และได้สรุป
รายงานผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
5.2.2-2.2
จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
คณะฯได้ดาเนินการจัดกิจ กรรม
ทักษะการประกันคุณภาพแก่ อบรมเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
นักศึกษา
การศึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษา ในวั น ที่
2 7 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 2
ณ ห้ อ งประชุ ม พนมศิ ล ป์ ได้ มี
ก า ร อ บ ร ม ใ น หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
แ ล ะ บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ส า ห รั บ
นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
น าไปใช้ ใ นการท ากิ จ กรรมและ
การเรียนต่อไป 5.2.2-3.1
กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือ คณะฯ ได้ดาเนินการจัดอบรม
ศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสานึกต่อสถาบัน
62

หลักฐำน

5.2.2-3.1 สรุปโครงการ
อบรมเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา

5.2.2-4.1 สรุปการจัด
กิจกรรมอบรมสร้าง

ตนเอง ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
พระมหากษัตริย์ ในวันที่
19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
พนมศิลป์ เพื่ออบรมสร้างจิตสานึก
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่
นักศึกษา 5.2.2-4.1
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มี
สโมสรนั ก ศึ ก ษา ฝ่ า ยกิ จ การ
การประเมินผลความสาเร็จ นักศึกษาได้จัดกิจกรรมตามแผน
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2561 และปีการศึกษา
2 5 6 2 ทุ ก โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ และน าผลการ
ป ร ะ เ มิ น ม า ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนิ น งานในครั้ ง ต่ อ ไป ทั้ ง นี้
สโมสรนั ก ศึ ก ษา ฝ่ า ยกิ จ การ
นักศึกษาจะได้นาผลการประเมิน
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 2 เ ป็ น
ฐ า น ข้ อ มู ล ส า คั ญ ใ น ก า ร จั ด
กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป
5.2.2-5.1 รายงานผลการดาเนิน
โครงการประจาปีการศึกษา2562
5.2.2-5.2
ประเมินความสาเร็จตาม
คณะฯ ได้จัดทาสรุปประเมินผล
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด ความสาเร็จการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม ประจาปีการศึกษา
2562 เพื่อประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีผลดังนี้ จานวนโครงการที่
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ตามแผน โดยวัดตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชีวัด
ความสาเร็จของแผน ดังนี้
1. มีการดาเนินโครงการตามแผน
ฯ ในปีงบประมาณ2563 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
84.61
63

หลักฐำน
จิตสานึกต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

5.2.2-5.1 รายงานการ
ประชุม ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ครั้งที่ 4/2563
5.2.2-5.2 รายงานผลการ
ดาเนินโครงการประจาปี
การศึกษา 2562

5.2.2-6.1 รายงานสรุปผล
การประเมินความสาเร็จ
การดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562

ตนเอง ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
2. จานวนโครงการที่ทาให้เกิด
การพัฒนาตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 บรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
ผลการดาเนินงาน ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม จานวน
1 โครงการ
3. จานวนโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
ทั้ง 5 ด้าน บรรลุเป้าหมาย
ทั้ง 5ด้าน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการจัด
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติครบทั้ง 5 ด้าน
5.2.2-6.1
นาผลการประเมินไปปรับปรุง ค ณ ะ ฯ ไ ด้ มี ก า ร ด า เ นิ น การ
แผนหรือปรับปรุงการจัด
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา สโมสรนั ก ศึ ก ษาคณะฯ ครั้ ง ที่
4/2563 ในวั น ที่ 8 เมษายน
2563 5.2.2-7.1 โดยมีการสรุป
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ การ
ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 เพื่ อ
ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนการจั ด
กิจกรรมนักศึกษาและที่ประชุมมี
มติ ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ ได้
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า เ พิ่ ม
โครงการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะ
ทางด้ า นปั ญ ญาและโครงการที่
เกี่ยวกับสารสนเทศเพิ่มขึ้นหรื อ
เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรม
และให้สโมสรนักศึกษาเสนอแนะ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมโดย
64

หลักฐำน

5.2.2-7.1 รายงานการ
ประชุมนาผลไปปรับปรุง
เพื่อการพัฒนากิจกรรม
ของนักศึกษา ครั้งที่
4/2563
5.2.2-7.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ครั้งที่
8/2563

ตนเอง ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
ให้นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบ และ
ในปี ก ารศึ ก ษาถั ด ไปให้ ฝ่ า ย
กิจการนักศึกษาเร่งรัดการดาเนิน
โครงการในเป็ น ไปตามไตรมาส
และได้วางแผนการดาเนินงานให้
ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ น า ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งาน ไปปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานในปี การศึก ษาต่ อ ไป
5.2.2-7.2

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน

65

หลักฐำน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3

จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำสังกัดคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนำเข้ำ
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
เป็น 5 คะแนน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนั กศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 20 กาหนดเป็น 0 คะแนน
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
สูตรกำรคำนวณ
1) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจาที่เป็นจริง
จานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5-

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4
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สำขำวิชำ
ด้ำนสังคมศำสตร์
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

รวมค่ำ FTES

จำนวนอำจำรย์

ร้อยละ

144.28
53.50
73.25
22.67
34.83
328.52

10
6
8
7
7
38

-60
-76
-68
-72
-72
-348

5. สาขาวิชาภาษาจีน
รวมด้านสังคมศาสตร์
ด้ำนนิติศำสตร์
1. สาขาวิชานิติศาสตร์
99.86
7
-86
รวมด้านนิติศาสตร์
99.86
7
-86
รวมคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์
428.39
45
-434
ในปี การศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาเต็ มเวลาเทีย บเท่ าต่ อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี
มีสัดส่วนจานวนเท่ากับ 428.39 คณะมีจานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2562 จานวน 45 คน
คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ -434 คิดเป็น 5.00 คะแนน
วิธีการคานวณ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง
ด้านสังคมศาสตร์
สูตรการคานวณ
(38-25)*100/25 = -62 คะแนนที่ได้ 5
ด้านนิติศาสตร์
สูตรการคานวณ
(7-50)*100/50 = -93 คะแนนที่ได้ 5

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.4
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
ของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่
ถูกต้องทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของสถาบันและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด โดยมีระบบ
บริหารงานวิจัยในคู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.2.4-1.1 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาปี 2562 5.2.4-1.2
มีแผนปฏิบัติงานวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2563 ที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ คณะฯ
5.2.4-1.3 ประกาศคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน
การวิจัยประจาปีงบประมาณ
2563 5.2.4-1.4 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลวิจัย
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐำน
5.2.4-1.1 คู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม
5.2.4-1.2 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจาคณะฯ
5.2.4-1.3 แผนปฏิบัติ
ราชการงานวิจัย คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.4-1.4 ประกาศคณะฯ
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.4-1.5 ระบบฐานข้อมูล
วิจัย และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
http://rdi.npu.ac.th/rdb/

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมหรือ
หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.3 สิ่งอานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้อง
ปฏิบัติ
การวิจัย
2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting
professor)

ผลกำรดำเนินงำน
และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
http://rdi.npu.ac.th/rdb/
5.2.4-1.5
คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันโดยมีห้องปฏิบัติการ
หรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 5.2.4-2.1 มีห้อง
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น
สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลวิจัย 5.2.4-2.2 ระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัย
มีการยืนยันตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้าสู่
ระบบอินเตอร์เน็ต
http://rdi.npu.ac.th/rdb/
5.2.4-2.3 คณะฯจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม
2563 โดยมี วิทยากร คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป
พืชทองหลอง จากคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในหัวข้อ เทคนิค
และวิธีการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน 5.2.4-2.4 แบบตอบ
รับการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ
และวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้
แนวคิด มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “นวัตกรรมเพื่อ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ระหว่าง
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5.2.4-2.1 รูปศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
5.2.4-2.2 รูปห้อง
สารสนเทศสนเทศเพื่อการ
สืบค้น สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย
5.2.4-2.3 ระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
http://rdi.npu.ac.th/rdb/
5.2.4-2.4 สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เมื่อ
วันที่ 5-6 มีนาคม 2563
5.2.4-2.5 ) แบบตอบรับ
การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายความร่วมมือ
วิชาการและวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
ภายใต้แนวคิด
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “นวัตกรรม
เพือ่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
ระหว่างวันที่ 21-23
กุมภาพันธ์ 2563 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

ตนเอง ข้อ



3

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 5.2.4-2.5
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะฯ มีการจัดสรร
หรือกองทุนคณะของคณะ/ งบประมาณของคณะเพื่อเป็น
วิทยาลัย เพื่อเป็นทุนงานวิจัย/ ทุนวิจัย โดยมีประกาศคณะ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 11 ทุน โดยแยกเป็น
ดังนี้
- ทุน 14,00 บาท จานวน
2 ทุน
- ทุน 17,000 บาท จานวน
2 ทุน
- ทุน 18,000 บาท จานวน
4 ทุน
- ทุน 20,00 บาท จานวน
2 ทุน 5.2.4-3.1 แบบข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนชุดวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
ตอบสนองการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจและสังคมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน
5 ทุนๆละ 20,000 บาท
5.2.4-3.2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย กองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 1 ทุน
41,000 บาท 5.2.5-3.3
และประกาศคณะฯ เรื่อง
ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน
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5.2.4-3.1 ประกาศคณะฯ
เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 11 ทุน
5.2.4-3.2 แบบข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุนอุดหนุนชุด
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
ตอบสนองการพัฒนาเชิง
เศรษฐกิจและสังคมในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง ประจาปี
งบประมาณ 2563 จานวน
5 ทุน
5.2.5-3.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยและ
พัฒนานักวิจัย กองทุนวิจัย
และนวัตกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
จานวน 1 ทุน
5.2.4-3.4 ประกาศคณะฯ
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2563

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
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จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้หรือกองทุนของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่วิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
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มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัยด้าน
ศักยภาพการทาวิจัย มีการ
สร้างขวัญกาลังใจและยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมดีเด่น



6

มีการดาเนินการตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย ในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัย/
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ผลกำรดำเนินงำน
การวิจัยประจาปีงบประมาณ
2563 5.2.4-3.4
คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ในการให้
ทุนวิจัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงาน
จานวน 194,000 บาท
5.2.4-4.1 และปรากฎในสัญญา
ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563
5.2.4-4.2
คณะฯจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย เมื่อวันที่
5-6 มีนาคม 2563 โดยมี
วิทยากร คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป
พืชทองหลาง จากคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในหัวข้อ เทคนิค
และวิธีการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน 5.2.4-5.1 คณะฯ ได้
มอบเกียรติบัตรยกย่องนักวิจัย
ในการไปนาเสนอผลงานวิจัย
และการตีพิมพ์บทความวิจัย
จานวน 18 คน 5.2.4-5.2
คณะฯ มีประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่
11 ธันวาคม 2562 เพื่อชี้แจง
ระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
5.2.4-6.1
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5.2.4-4.1 แผนปฏิบัติ
ราชการงานวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.4-4.2 สัญญาทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2563

5.2.4-5.1 สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
5.2.4-5.2 เกียรติบัตรยก
ย่องนักวิจัย จานวน 18 คน

5.2.4-6.1 สรุปรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ค รั้ ง ที่
1/2561 วันที่ 11 ธันวาคม
2562
5.2.4-6.2 สรุ ป โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประทีป พืชทองหลาง
จากคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ได้ให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัย ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย เมื่อวันที่
5-6 มีนาคม 2563 5.2.4-6.2

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน

ตัวชี้วัดที่ 5.2.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย /งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย/งานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จานวนเงินสนับสนุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรกำรคำนวณ :
1. คานวณจ านวนเงิน สนั บสนุน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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X100

ผลกำรคำนวณ
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวน
335,000
บาท

335,000
บาท
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หลักฐำน
5.2.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย
จานวน 11 ทุน
5.2.5-1.2 แบบข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุนอุดหนุน
ชุดวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่ตอบสนองการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 5 ทุน
5.2.5-1.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนานักวิจัย กองทุน
วิจัยและนวัตกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 1 ทุน
5.2.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย
จานวน 11 ทุน
5.2.5-1.2 แบบข้อเสนอ
โครงการวิจัยทุนอุดหนุน
ชุดวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ที่ตอบสนองการพัฒนา
เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ประจาปีงบประมาณ 2563
จานวน 5 ทุน
5.2.5-1.3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง โครงการที่ได้รับการ
อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
และพัฒนานักวิจัย กองทุน
วิจัยและนวัตกรรม ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 1 ทุน

ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*หมำยเหตุ : คณะไม่มีมีนักวิจัยประจา

จำนวน
6,989,150
บาท
6,989,150
บาท
41 คน

หลักฐำน
5.2.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย
จานวน 2 ทุน
5.2.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย
จานวน 2 ทุน
5.2.5-1.3 ตารางแสดง
จานวนอาจารย์ประจาที่
ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา
2562

41 คน
-

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มี เ งิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย
ในปีงบประมาณ 2563 จากภายในสถาบัน จานวน 335,000 บาท และภายนอกสถาบัน จานวน 6,989,150 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (335,000+6,989,150) = 7,324,150 บาท มีอาจารย์ประจาที่ ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจานวน 41 คน ดังนั้น คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจ าเท่ากับ (7,324,150/41) = 178,637.80 บาท/คน ซึ่งตามเกณฑ์แล้ ว เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 25,000 บาท/คน จะได้ 5 คะแนน ดาเนินการได้ 178,637.80 บาท/
คน คิดเป็น 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ทุนภำยใน
ลำดับ
ชื่อผู้วิจัย
ที่
1 น.ส.สิริยาพร สาลีพนั ธ์

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

เรื่อง

การศึกษาภูมิปัญญาการฟ้อนแสกเต้นสาก
และกระบวนการถ่ายทอดของชนเผ่าไทแสก
บ้านอาจสามารถ ตาบลอาจสามารถ
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
น.ส.กฤติมา จรรยาเพศ การศึกษาพลังภาษาธรรมะเพื่อบาบัด
ความเครียดตามหลักโปรแกรมภาษาสมอง
ดร.วโรทัย สิริเศรณี
การศึกษากลุ่มคา ลักษณะทางไวยากรณ์
และวัจนปฏิบัติศาสตร์ของการโต้ตอบจดหมาย
ธุรกิจภาษาอังกฤษจากคลังข้อมูลจดหมาย
ธุรกิจออนไลน์และหนังสือแบบเรียน
น.ส.จุฑาลักษณ์ แสนโท แนวทางการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม.)
กับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน :
กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม
ดร.กชกร เดชะคาภู
รูปแบบการเสริมสร้างความมัน่ คงของผู้สูงอายุ
ที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ รูปแบบการประเมินผลองค์การไม่แสวงหากาไร
: กรณีศึกษาวัดในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการของ
สวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครพนม
ดร.สุริยา คาหว่าน
ศาลเจ้าดึ๊กก่วนด่ายเวืองกับการธารงค์
อัตลักษณ์ทางด้านชาติพันธุช์ าวไทยเชื้อสาย
เวียดนาม อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
น.ส.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ระบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
ดร.ปิติณัช ไศลบาท
การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านแป้น ตาบล
บ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา อัตลักษณ์เมืองนครพนม-คาม่วน :
ประวัติศาสตร์การบอกเล่าและการฟื้นฟูความ
ทรงจาจากภาพภ่ายของชาวไทยเชื้อสายจีนใน
พื้นที่พรมแดนทางวัฒนธรรมนครพนม-คาม่วน
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ประเภท
วิจัยทั่วไป

จำนวนเงิน
(บำท)
18,000

วิจัยทั่วไป

20,000

วิจัยการเรียน
การสอน

14,000

วิจัยทั่วไป

18,000

วิจัยทั่วไป

17,000

วิจัยทั่วไป

20,000

วิจัยทั่วไป

20,000

วิจัยทั่วไป

14,000

วิจัยทั่วไป

18,000

วิจัยทั่วไป

17,000

วิจัยทั่วไป

18,000

ศูนย์อนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง

20,000

ลำดับ
ที่
13
14
15
16
17

ชื่อผู้วิจัย

เรื่อง

การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัด
นครพนมและแขวงคาม่วน
นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี พิพิธภัณฑ์มีชีวิต : แนวทางการจัดการย่าน
เมืองเก่านครพนม-คาม่วน อย่างมีส่วนร่วม
ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของขุมชนสองฝั่งโขงแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษานครพนม และแขวงคาม่วน
ดร.สุริยา คาหว่าน
เกี่ยวบ่าวสองฝัง่ โขง : ประวัติศาสตร์ชาว
เวียดนามในพืน้ ที่จังหวัดนครพนม
และแขวงคาม่วน
ดร.สุริยา คาหว่าน
นวัตกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย
ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทกลุม่ น้าโขง
ตอนกลาง
รวมทั้งสิ้น (-สำมแสนสำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน-)
ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา

ประเภท
ศูนย์อนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ศูนย์อนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
ศูนย์อนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง

จำนวนเงิน
(บำท)
20,000
20,000
20,000

ศูนย์อนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง

20,000

กองทุนวิจัยและ
นวัตกรรม

41,000

335,000

ทุนภำยนอก
ลำดับ
ที่
1

2

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย

ชื่อเรื่อง

หน่วยงำน

นายคณิน เชื้อดวงผุย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กองทุนสนับสนุน
กลไกระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บา้ น การสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บา้ น
(สสส.)
จังหวัดขอนแก่น
นายคณิน เชื้อดวงผุย โครงการขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะ กองทุนสนับสนุน
ที่มีจุดเน้นสาคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี การสร้างเสริมสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม
(สสส.)
รวมทั้งสิ้น (-หกล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นเก้ำพันหนึ่งร้อยห้ำสิบบำทถ้วน-)
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จำนวนเงิน
(บำท)
1,989,150

5,000,000
6,989,150

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.6

ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 มีการกาหนดชุมชนเป้าหมาย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงานวิชาการร่วมกับ
ชุมชน/องค์การเป้าหมาย
จัดทาแผนบริการวิชาการที่มี
การกาหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
อย่างครบถ้วน

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจาปีการศึกษา
2562 ร่วมกับชุมชนเพื่อกาหนด
ชุมชนเป้าหมาย เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2562 ได้แก่
1) ชุมชนนาราชควาย พื้นที่
โรงเรียนผู้สูงอายุ
2) ชุมชนบ้านกุดฉิม พื้นที่
โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
3) ชุมชนบ้านโพนแพง พื้นที่
บ้านโพนแพง
4) ชุมชนเมืองนครพนม
พื้นที่โรงเรียนนครพนม
วิทยาคม 5.2.6-1.1
คณะฯ ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจาปีการศึกษา
2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2562 ร่วมกับ
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
จัดทาแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม ปีการศึกษา 2562
5.2.6-2.1
แผนบริการวิชาการแก่สังคม
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
หลักฐำน
5.2.6-1.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2562

5.2.6-2.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
21 สิงหาคม 2562
5.2.6-2.2 แผนบริการ
วิชาการแก่สังคม
ปีการศึกษา 2562
5.2.6-2.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

ชุมชน/องค์การเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาตามแผนบริการ
วิชาการและบังเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามตัวชี้วัด

ผลกำรดำเนินงำน
1) เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนหรือสังคม
2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
บริการวิชาการให้เกิดประโยชน์
แก่นักศึกษา ชุมชน และสังคม
และกาหนดตัวชี้วัดของแผน
1) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการที่จัด
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมหรือชุมชน ไม่น้อย
กว่า 4 โครงการ
2) ร้อยละการดาเนินโครงการ
ตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มี
โครงการบริการวิชาการและ
นามาใช้ในการเรียนการสอน
ในหลักสูตรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 5.2.6-2.2
และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562
5.2.6-2.3
คณะฯ รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริการ
วิชาการ รอบ 12 เดือน
ซึ่งตัวชี้วัดของแผนมีผลการ
ดาเนินงานดังนี้
1) จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการที่จัด
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคมหรือชุมชน ไม่น้อย
กว่า 4 โครงการ
ผลการดาเนินงาน 7 โครงการ
2) ร้อยละการดาเนินโครงการ
ตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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หลักฐำน
ประจาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่
25 กันยายน 2562

5.2.6-3.1 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผน
บริการวิชาการ
รอบ 12 เดือน
5.2.6-3.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2563

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
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คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงานวิชาการ มีเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายใน หรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1
หน่วยงาน



5

คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
หน่วยงานวิชาการ บูรณาการ
บริการวิชาการเข้ากับการจัด
การเรียนการสอน หรือการวิจัย
หรือการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานร้อยละ 100
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มี
โครงการบริการวิชาการและ
นามาใช้ในการเรียนการสอน
ในหลักสูตรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 100 5.2.6-3.1
เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
5.2.6-3.2
คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน
3 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลกุดฉิม
องค์การบริหารส่วนตาบล
นาราชควาย และโรงเรียน
ศรีบัวบานวิทยาคม 5.2.6-4.1
คณะฯ มีโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนหรือการ
วิจัย หรือการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน
7 โครงการ ได้แก่
1. โครงการคลินิกพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นสัญจร บูรณาการเรียน
การสอนกับรายวิชาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรม
2. โครงการสาขาวิชานิติศาสตร์
เผยแพร่ความรู้ทางกฏหมาย
ในชีวิตประจาวันแก่นักเรียน
นักศึกษาและประชาชน
บูรณาการเรียนการสอนกับ
รายวิชากฏหมายอาญาและ
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หลักฐำน

5.2.6-4.1 บันทึก
ลงนามความร่วมมือ
3 หน่วยงาน ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดฉิม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาราชควาย
และโรงเรียนศรีบัวบาน
วิทยาคม
5.2.6-5.1 สรุปเล่ม
โครงการบริการวิชาการ
ที่บูรณาการเข้ากับการ
จัดการเรียนการสอนหรือ
การวิจัย หรือการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการค่ายภาษาจีน
บูรณาการเรียนการสอนกับ
รายวิชาวัฒนธรรมจีน
4. โครงการอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษ บูรณาการเรียน
การสอนกับรายวิชารูปและ
หน้าที่ของไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ2
5. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม บูรณาการกับ
รายวิชาการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์
6. โครงการบริการวิชาการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
บูรณาการกับรายวิชาหลัก
รัฐประศาสนศาสตร์
7. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่บูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัยและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา
(1) กฎหมายอาญา2
(2) ทรัพย์สินทางปัญญา
(3) การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม
(4) ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว
(5) ภาษาจีนท่องเที่ยว2
5.2.6-5.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.7
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 มีระบบและกลไกการเข้าไปมี
ส่วนร่วมดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงตอนกลาง



2
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาคู่มือ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 5.2.7-1.1
เพื่ อ เป็ น แนว ทาง ขั้ น ตอน
กระบวนการด าเนิ น งานด้ า น
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของ
ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิ ท ยาศาสตร์ และได้ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประกอบไป
ด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อ
รับผิดชอบดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม 5.2.7-1.2
มีการจัดสรรงบประมาณในการ คณะฯ ได้ จั ด สรรงบประมาณ
ดาเนินการ ตามข้อ 1 ด้านทานุ ประจ าปี ง บประมาณ 2563
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้านทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุ
เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
จ า น ว น 40,000 บ า ท แ ล ะ
งบประมาณรายได้ จ านว น
76,900 บาท 5.2.7-2.1
มีแผนงาน/โครงการทานุบารุง คณะฯ มี แ ผนปฏิ บั ติ ง านด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ที่มีการกาหนด ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
ผู้รับผิดชอบมีลักษณะเป็น
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2562
การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ 5.2.7-3.1 ซึ่ ง มี เ จ้ า หน้ า ที่ ง าน
การอนุรักษ์/ฟื้นฟู/สืบสาน/
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็น
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หลักฐำน
5.2.7-1.1 คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5.2.7-1.2 คาสั่ง เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5.2.7-2.1 แผนปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2562

5.2.7-3.1 แผนปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2562

ตนเอง ข้อ



4



5

เกณฑ์กำรประเมิน
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง

ผลกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผน
และบูรณาการองค์ ความรู้ เ พื่ อ
การอนุ รั ก ษ์ สื บ สานเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัด
นครพนมสู่สายตาสาธารณะชน
เช่น ฟ้อนผี ห มอเหยา แห่ พระ
อุปคุต เป็นต้น
มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดใน คณะฯ ได้จัดทาสรุปประเมิน
แผนงาน/โครงการทานุบารุง
ผลความสาเร็จการดาเนิน
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือ ภูมิ
โครงการ/กิจกรรม ประจา
ปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่ม ปีการศึกษา 2562
น้าโขงตอนกลาง
เพื่อประเมินผลความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม
และผลการดาเนินงานได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน
4 โครงการ จากทั้งหมด
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80
5.2.7-4.1
มีการนาผลการประเมินในข้อ คณะฯ ได้นาผลการประเมิน
4. มาปรับปรุงแผนงานด้านทานุ ในข้อ 4 เข้าที่ประชุม
บารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
คณะกรรมการประจาคณะฯ
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุ
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
29 เมษายน 2563 เพื่อหา
ข้อเสนอแนะและแนวทาง
การปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
การดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี
มติที่ประชุม ดังนี้ ในแผนฯ ให้
ดาเนินการจัดทาโครงการที่
สามารถร่วมกับชุมชน ประเพณี
วัฒนธรรมที่อยู่ในจังหวัด
นครพนม อย่างน้อย 1 ชุมชน
และสามารถนานักศึกษาลง
พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม และโครงการที่
เกี่ยวกับการซ่อมแซมทานุบารุง
ให้ดาเนินการ 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง
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หลักฐำน

5.2.7-4.1 รายงานสรุป
ประเมินผลความสาเร็จ
การดาเนินโครงการ/
กิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2562

5.2.7-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่
3/2563 ในวันที่ 29
เมษายน 2563

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
และให้นักศึกษาได้เสนอแนะ
รูปแบบในการดาเนินงานอย่าง
น้อย 1 โครงการ 5.2.7-5.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.8
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยกลุ่ม ข
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 1 – 6 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
1. ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
2. อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
3. ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
1. นำงกัญจนพร ยืนนำน 2. น.ส.ณัฐฐำพัชร์ อนันต์ธนวำณิช
3. น.ส.ธิติมำ สีสุทร 4. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 5. นำงสภำพร คงเกษม
6. น.ส.อำติมำ โอภำส 7. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
8. นำยปิยรัตน์ บุตรศรี 9. นำงสำววชิรญำณ์ มีบุญ
1. นำงกัญจนพร ยืนนำน 2. น.ส.ณัฐฐำพัชร์ อนันต์ธนวำณิช
3. น.ส.ธิติมำ สีสุทร 4. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 5. นำงสภำพร คงเกษม
6. น.ส.อำติมำ โอภำส 7. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
8. นำยปิยรัตน์ บุตรศรี 9. นำงสำววชิรญำณ์ มีบุญ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 ทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของคณะ/
วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชื้
และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์
ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT
ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของสภาสถาบันโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบันและ
ได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดทาโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
โดยมีส่วนร่วมกับบุคลากรภายใน
คณะฯ มีตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หลักฐำน
5.2.8-1.1 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทย์ 5 ปี
(2560-2564) และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.8-1.2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี
(2560-2564)
5.2.8-1.3 แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ
2563
5.2.8-1.4 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
5.2.8-1.5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ
ที่ 28 สิงหาคม 2562

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษา มีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
โครงการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.8-1.1, 5.2.8-1.2, 5.2.8-1.3
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจาปีงบประมาณ 25602564 5.2.8-1.4 จากนั้นได้มีการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน
มีการชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ผู้บริหารถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
และเป้าหมายของกลยุทธ์
และมีการกาหนดหน่วยงาน
ภายในรับผิดชอบดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
โดยการนาแผนกลยุทธ์เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ
ที่ 28 สิงหาคม 2562 5.2.8-1.5
และผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
5.2.8-1.6 ตลอดจนได้เผยแพร่
แผนกลยุทธ์ ลงในแผนเว็บไซต์
ของคณะฯ เพื่อสาขาวิชาและ
ฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน
คณะได้รับทราบ 5.2.8-1.7 มีการ
กาหนดเป้าหมายในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.2.8-1.8 จากนั้นได้มี
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีครบ 5 พันธกิจ
โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานครบทั้ง 5
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หลักฐำน
5.2.8-1.6 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์
ที่ 12 กรกฎาคม 2562
5.2.8-1.7 เว็บไซต์ของ
คณะฯ
5.2.8-1.8 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
5.2.8-1.9 รายงานประจาปี
2562
5.2.8-1.10 รายงานผลการ
ดาเนินงานครั้งที่ 1 รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563
5.2.8-1.11 รายงานผลการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 2 รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและรายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ
ที่ 29 เมษายน 2563

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน



2

การกากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงินโดยมีการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขันและ
นาเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะ/วิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา

ผลกำรดำเนินงำน
พันธกิจ และมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
และรายงานประจาปี 2562
5.2.8-1.9 มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการประจาปี
อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ โดยครั้งที่ 1
ได้รายงานต่อผู้บริหารและ
รายงานต่อคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563 5.2.8-1.10
ครั้งที่ 2 การรายงานผลการ
ดาเนินงานผู้บริหาร และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ ที่
29 เมษายน 2563 5.2.8-1.11
คณะฯ ได้คิดวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost)
ระดับหลักสูตร และได้สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอน ผลรายงาน
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
การผลิต ระดับหลักสูตร
ประจาปี 2562 พบว่า
การบริหารหลักสูตรจานวน
1 สาขาวิชา ควรมีต้นทุนตลอด
หลักสูตรของนักศึกษา ไม่เกิน
56,000 บาทต่อคน 5.2.8-2.1
และได้นาผลการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิตเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2563 เรียบร้อย
แล้ว 5.2.8-2.2
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หลักฐำน

5.2.8-2.1 รายงานต้นทุนต่อ
หน่วยแต่ละหลักสูตร 2562
2.2.8-2.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
5.2.8-2.3 รายงานการมี
งานทาของบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจาปี
การศึกษา 2561
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ในภาพรวมของคณะฯ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี
เนื่องจากบัณฑิตที่จบการศึกษา
จากคณะฯ ปีการศึกษา 2561
มีผู้สาเร็จการศึกษาจานวน
123 คน และมีงานทาจานวน
114 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 92.68
5.2.8-2.3 โอกาสในการแข่งขัน
สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน/นักศึกษา มีการ
ประชาสัมพันธ์ และออกแนะ
แนวการศึกษาเพื่อเพิ่มจานวน
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษาที่แต่ละสาขาได้ตั้งไว้
เพื่อให้ทุกสาขาเกิดความคุ้มค่าใน
การบริหารหลักสูตร
การกากับติดตามส่งเสริม การเรียนการสอน
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร คณะฯ มีการกากับติดตาม
ดาเนินการและวิเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่ง
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ได้แก่ การเรียนการสอน ตามพันธกิจโดยการประชุม
การวิจัย การบริการทาง คณะกรรมการบริหารวิชาการ
วิชาการแก่สังคม การทานุ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
บารุงศิลปวัฒนธรรม
10 มิถุนายน 2562 5.2.8-3.1
เอกลักษณ์และความเป็น และการประชุมคณะกรรมการ
เลิศของคณะ/วิทยาลัย
บริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
5.2.8-3.2
การวิจัย
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563
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5.2.8-3.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2562
5.2.8-3.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2563
5.2.8-3.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่
1/2562 วันที่ 11 ธันวาคม
2562
5.2.8-3.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที่
3/2563 วันที่ 11 มีนาคม
2563
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2. การพิจารณาทุนวิจัย และทุน
การผลิตตารา
3. กากับติดตามทุนวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2561 – 2562 ที่จะ
หมดระยะเวลาในการดาเนินการ
เพื่อทาการขอขยายเวลา
4. พิจารณาผลงานวิจัยดีเด่น
ประจาปี 2562 ซึ่งปรากฎอยู่ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1/2562 วันที่
11 ธันวาคม 2562 5.2.8-3.3
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม ครั้งที่ 3/2563 วันที่
11 มีนาคม 2563 เรื่อง ติดตาม
การดาเนินโครงการบริการ
วิชาการของสาขาวิชา
5.2.8-3.4
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
/2562 เพื่อกากับติดตามแจ้ง
เรื่องแผนปฏิบัติงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา
2562 ให้อาจารย์ประจา
สาขาวิชาทราบและให้กากับ
ติดตามนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562
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5.2.8-3.5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 1/2562
5.2.8-3.6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 5/2562
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มีการจัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักทาง
วิชาการและประกาศใช้
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และ
มีการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินที่เป็นผลเกิดจาก
การวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ/วิทยาลัย

ผลกำรดำเนินงำน
ณ ห้องประชุมชั้น M 5.2.8-3.5
และได้มีการประชุมเพื่อกากับ
ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หลักสูตร ดาเนินการและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ต่อคณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
/2562 5.2.8-3.6
คณะฯ จัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.8-4.1 และนาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ
ที่ 28 สิงหาคม 2562 5.2.8-4.2
เพื่อพิจารณา และประกาศใช้
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ในวันอังคาร
ที่ 1 ตุลาคม 2562 5.2.8-4.3
โดยได้ดาเนินการวิเคราะห์และ
พิจาณาปัจจัยความเสี่ยงภายนอก
และปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยง
ของคณะ โดยสรุปผลประเมิน
ความเสี่ยงดังนี้
- ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก คือ - จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ กพอ. กาหนด มีผล
ประเมินโอกาสและผลกระทบอยู่ที่
12 (สูง) ลาดับความเสี่ยงลำดับที่
1
- ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจของคณะ คือ
- คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง
- มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ที่
9 (สูง) ลาดับความเสี่ยงลาดับที่ 2
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5.2.8-4.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2563
5.2.8-4.2 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ
ที่ 28สิงหาคม 2562
5.2.8-4.3 บันทึกข้อความแจ้ง
ประกาศใช้แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2563
5.2.8-4.4 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ในรอบ 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2562
5.2.8-4.5 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563
5.2.8-4.6 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2563
5.2.8-4.7 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 3/2562 วันพุธ
ที่ 29 เมษายน 2563
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ผลกำรดำเนินงำน
- ระบบการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยัง
ไม่เป็นปัจจุบัน มีโอกาสและ
ผลกระทบ 4 (ปานกลาง) ลาดับ
ความเสี่ยงลาดับที่ 3
- ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ มีโอกาสและ
ผลกระทบ 2 (ต่า) ลาดับความ
เสี่ยงลาดับที่ 4
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบ 3 เดือน 5.2.8-4.4
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/25692 วันพุธ
ที่ 20 มีนาคม 2562 5.2.8-4.5
และในรอบ 6 เดือน 5.2.8-4.6
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี
ที่ 20 เมษายน 2562 5.2.8-4.7
บริหารงานด้วยหลักธรร
ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง เครื่องมือในการบริหาร ตาม
10 ประการ ทั้งในระดับ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
คณะ/วิทยาลัย โดยมีระบบ ที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10
และกลไกในการประเมินผล ด้าน โดยมีระบบและกลไกในการ
การบริหารงานตามหลักธรร ประเมินผลการบริหารงานตาม
มาภิบาลอย่างชัดเจน
หลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน คือ

หลักฐำน

5.2.8-5.1 โครงสร้างองค์กร,
โครงสร้างการบริหาร
5.2.8-5.2 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทย์ 5 ปี (2560-2564) และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
1. หลักประสิทธิผล
5.2.8-5.3 แผนกลยุทธ์ 5 ปี
คณะศิลปศาสตร์และ
(2560-2564)
วิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร 5.2.8-5.4 แผนปฏิบัติ
โครงสร้างการบริหาร มีระบบ
ราชการประจาปีงบประมาณ
และกลไกลในการวางแผน เพื่อให้ 2563
ได้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ 5.2.8-5.5 แผนกลยุทธ์ทาง
ราชการมีการแต่งตั้ง
การเงิน
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ 5.2.8-5.6 รายงานการ
จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ ประชุมคณะกรรมการประจา
ราชการ ตามโครงสร้างองค์การ
91

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
และโครงการสร้างการบริหาร
5.2.8-5.1 คณะฯ มีการจัดทา
แผนกลยุทธ์ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ SWOT ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดทาโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.8-5.2 โดยมีส่วนร่วมกับ
บุคลากรภายในคณะฯ มีตาราง
วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาโครงการทบทวนกลยุทธ์
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ตาม
เอกสาร
รายงานสรุปโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทย์ 5
ปี (2560-2564), แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ
2563 5.2.8-5.3 , 5.2.8-5.4
และมีการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจาปีงบประมาณ
2560-2564 5.2.8-5.5
จากนั้นได้มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน มีการชี้แจงทา
ความเข้าใจกับผู้บริหารถึง
92
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คณะ ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ
ที่ 28 สิงหาคม 2562
5.2.8-5.7 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่
12 กรกฎาคม 2562
5.2.8-5.8 เว็บไซต์ของคณะฯ
5.2.8-5.9 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
5.2.8-5.10 รายงานประจาปี
2562
5.2.8-5.11 รายงานผลการ
ดาเนินงานครั้งที่ 1 รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563
5.2.8-5.12 รายงานผลการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 2 รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและรายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ
ที่ 29 เมษายน 2563
5.2.8-5.13 คู่มือปฏิบัติงาน
สานักงานคณบดี
5.2.8-5.14 คาสั่งคณะฯ ที่
057/2563
5.2.8-5.15 เว็ปเพจของ
คณะฯ / facebook / Line
5.2.8-5.16 รายงานผลการ
ดาเนินงานครั้งที่ 1 รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563
5.2.8-1.17 รายงานผลการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 2 รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและรายงาน
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ
ที่ 29 เมษายน 2563
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ผลกำรดำเนินงำน
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ และมีการกาหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยการนาแผนกล
ยุทธ์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 8/2562
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
5.2.8-5.6 และผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7/2562 วันศุกร์ที่
12 กรกฎาคม 2562 5.2.8-5.7
ตลอดจนได้เผยแพร่แผนกลยุทธ์
ลงในแผนเว็บไซต์ของคณะฯ
เพื่อสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องภายในคณะได้
รับทราบ 5.2.8-5.8 มีการกาหนด
เป้าหมายในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
5 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม
5.2.8-5.9 จากนั้นได้มีการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีครบ 5 พันธกิจ โดย
กาหนดระยะเวลาดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบทั้ง 5 พันธกิจ
และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส และ
รายงานประจาปี 2562
ตามเอกสารรายงานประจาปี
2562 5.2.8-5.10 มีการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
โดยครั้งที่ 1 ได้รายงานต่อ
ผู้บริหารและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
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หลักฐำน
5.2.8-5.18 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
468/2561 เรื่อง การ
มอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.2.8-5.19 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
057/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.20 สรุปผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.21 สรุปผลประเมิน
คุณภาพสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพและทรัพยากรการ
เรียนรู้
5.2.8-5.22 โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างการบริหาร
องค์กร
5.2.8-5.23 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0460/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.24 คาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสาร
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 006/2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
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2/2563 วันพุธ ที่ 25 มีนาคม
2563 ตามเอกสารรายงานผล
การดาเนินงานครั้งที่ 1 รายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ ที่ 25
มีนาคม 2563 5.2.8-5.11
ครั้งที่ 2 การรายงานผลการ
ดาเนินงานผู้บริหาร และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ
ที่ 29 เมษายน 2563 ตาม
เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 2 รายงานผลต่อผู้บริหาร
และรายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
3/2563 วันพุธ ที่ 29 เมษายน
2563 5.2.8-5.12

หลักฐำน
5.2.8-5.25 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0311/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.26 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
468/2561 เรื่อง การ
มอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
5.2.8-5.27 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0500/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
5.2.8-5.28 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
155/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
2. หลักประสิทธิภำพ
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
คณะศิลปศาสตร์และ
1/2562 และคาสั่งคณะศิลป
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน
338/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
เป็นไปตามการบริหารราชการใน ปกติ ประจาภาคเรียนที่
การปฏิบัติงานในสานักงาน
2/2562
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
5.2.8-5.29 รายงานการ
วิทยาศาสตร์คือคู่มือปฏิบัติงาน ประชุมคณะกรรมการประจา
สานักงานคณบดี 5.2.8-5.13
คณะ
และคาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ 5.2.8-5.30 บันทึกข้อความ
หน้าที่ในสานักงานคณบดีคณะ เรื่อง ขอให้ส่งใช้เงินยืมเงิน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ทดรองราชการ
5.2.8-5.14 โดยใช้เทคนิคและ
5.2.8-5.31 คาสั่ง
เครื่องมือ คือการใช้การ
มหาวิทยาลัยนครพนมที่
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
2212/2562 แต่งตั้งหัวหน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปเพจ
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่
คณะฯ และ facebook / Line 5.2.8-5.32 ชุดเบิกจ่ายพัสดุ
ของคณะฯ 5.2.8-5.15
ของคณะศิลปศาสตร์และ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม คือ วิทยาศาสตร์
ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการ
94

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานที่มีเครื่องมือการ
ทางานตามระบบของการ
ปฏิบัติงานให้เกิดการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้มีประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์และเวลาที่กาหนดไว้
เช่น มีการติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ โดย
ครั้งที่ 1 ได้รายงานต่อผู้บริหาร
และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 2/2563 วัน
พุธ ที่ 25 มีนาคม 2563
5.2.8-5.16 ครั้งที่ 2 การรายงาน
ผลการดาเนินงานผู้บริหาร และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563
5.2.8-5.17 โดยมีการกากับดูแล
การปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตาม
ระบบการบังคับบัญชาตามสาย
งานที่กากับดูแลในการปฏิบัติงาน
สาเร็จเรียบร้อยมีการติดตาม
ตามระยะเวลาของแผนงานของ
แต่ละงานโดยผู้บังคับบัญชาระดับ
รองคณบดี 5.2.8-5.18

หลักฐำน
5.2.8-5.33 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
001/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
สอบสัมภาษณ์ประเภทแฟ้ม
สะสมงานประจาปีการศึกษา
2562
5.2.8-5.34 เอกสารเว็บเพจ
คณะ
5.2.8-5.35 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0460/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.36 คาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสาร
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 006/2563
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.37 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0311/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.38 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
468/2561 เรื่อง การ
มอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
3. หลักกำรตอบสนอง
5.2.8-5.39 คาสั่ง
คณะศิลปศาสตร์ฯ มีระบบและ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
กลไกการดาเนินงานตามขั้นตอน 0500/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
ในการปฏิบัติงาน การบริการตาม ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
ระยะเวลาที่กาหนด โดยยึดตาม 5.2.8-5.40 คาสั่งคณะศิลป
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
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งาน คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 057/2563 เรื่อง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.2.8-5.19
และมีการสารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ในการ
ปฏิบัติงานของสายสนับสนุนทั้ง
12 หน่วยงาน เพื่อนามา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ภาพสะท้อนของการทางานนั้น
นาไปสู่การพัฒนาต่อไป
5.2.8-5.20 และได้มีการประเมิน
คุณภาพสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ
และทรัพยากรการเรียนรู้คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2562 ตาม
เอกสาร สรุปผลประเมินคุณภาพ
สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 5.2.8-5.21

หลักฐำน
155/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
1/2562 และคาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
338/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
2/2562
5.2.8-5.41 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
057/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.42 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0311/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.43 คาสั่งคณะศิลป
4. หลักควำมรับผิดชอบ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
ผู้บริหารคณะฯ มีระบบและกลไก 468/2561 เรื่อง การ
โดยใช้กระบวนการจัดตั้ง
มอบหมายงานให้รองคณบดี
คณะกรรมการบริหารงานคณะ ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
ตามโครงสร้างองค์กรและ
5.2.8-5.44 คาสั่ง
โครงสร้างการบริหารองค์กร
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
5.2.8-5.22 โดยกาหนดบทบาท 0500/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
หน้าที่ ภาระงานของ
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะกรรมการบริหารงานคณะ 5.2.8-5.45 ประกาศ
ในส่วนงานต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
1. คาสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ที่ 0460/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย
คณะกรรมการประจาคณะศิลป จากเงินงบประมาณ และเงิน
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นอกงบประมาณ พ.ศ.2562
5.2.8-5.23
5.2.8-5.46 ประกาศ
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ แนวปฏิบัติตามมาตรการ
วิทยาศาสตร์ 5.2.8-5.24
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
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3. คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.25
4. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีคาสั่งมอบหมาย
งานหน้าที่ที่รับผิดชอบของรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย 5.2.8-5.26
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.27
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 5.2.8-5.28
5. หลักควำมโปร่งใส
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีกลไกการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีในส่วนงานต่างๆ
เช่น
1. การบริหารงานการเงิน
ผู้บริหารจะให้งานการเงินรายงาน
สถานภาพทางการเงินของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้
คณะกรรมการประจาคณะทราบ
ทุกเดือน เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิผล
5.2.8-5.29
และคณะผู้บริหารมีการทบทวน
กระบวนการทางานบนหลักความ
โปร่งใสงานการเงิน โดยงานบัญชี
จะติดตามตรวจสอบ การเคลียร์
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5.2.8-5.47 คาสั่งที่
2212/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่
5.2.8-5.48 พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
5.2.8-5.49 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2559
5.2.8-5.50 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
057/2563 แต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.2.8-5.51 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
295/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย
5.2.8-5.52 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
295/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย
5.2.8-5.53 การคัดเลือก
คณะกรรมการประจาคณะ
จากคณาจารย์ประจาในคณะ
5.2.8-5.54 รายงานสรุป
โครงการการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี
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เงินเงินยืมทดรองราชการเพื่อใช้
ในการดาเนินงานโครงการต่างๆ
หากโครงการฯใดไม่สามารถ
เคลียร์เงินทดรองราชการได้ตาม
กาหนด จะมีการแจ้งการคืนเงิน
ทดรองราชการด้วยบันทึก
ข้อความถึงผู้ยืมเงินทดรอง
ราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นั้นๆให้ทราบ เพื่อป้องการความ
เสี่ยงทางการเงิน 5.2.8-5.30
2. การบริหารงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการขอแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม คาสั่ง
ที่ 2212/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
5.2.8-5.31
และได้มีการใช้พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ในการจัดทาชุด
เบิกจ่ายจะมีคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุทุกชุดเบิกจ่าย
5.2.8 -5.32
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
ตรวจสบอได้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ มีการ
ปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด บุคคล
ที่มาสอบสามารถตรวจสอบข้อมูล
การสอบได้ และสามารถผู้ผลการ
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สอบผ่านระบบเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊คของคณะได้ 5.2.8-5.33
6. หลักกำรมีส่วนร่วม
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม หลักการ
5ร. คือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมประเมิน ร่วม
แก้ปัญหานอกจากนั้นยังบูรณา
การของหลักการของ
(AppreciationInforent
Control: AIC) โดยมีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นสายตรงถึง
คณบดีตามเอกสารเว็ปเพจคณะ
5.2.8-5.34 และมีการแต่งตั้ง
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะทางานต่าง ๆภายในคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เช่น 1. คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 0460/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.35
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารคาสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.2.8-5.36
3. คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.37
4. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีคาสั่งมอบหมาย
งานหน้าที่ที่รับผิดชอบของรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย 5.2.8-5.38
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5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.39
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 5.2.8-5.40
เพื่อสนับสนุนบุคลากรภายใน
คณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะ
7. หลักกำรกระจำยอำนำจ
มีระบบและกลไก โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร โดย
คานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน (Put The Right
Man On The Right Job)
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งบุคลากร
ในสานักงานคณบดีปฏิบัติงาน
ในสานักงานคณบดี 5.2.7-4.5
และมีการแต่งตั้งรองคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการ
กระจายอานาจการทางานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 5.2.8-5.42 เพื่อให้
การดาเนินงานในคณะเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นการ
กระจายอานาจของผู้บริหาร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จึงได้มีคาสั่ง
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มอบหมายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของรองคณบดีแต่ละฝ่าย
5.2.8-5.43 และถ้าในกรณี
คณบดีไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
หรือไม่สามารถปฏบัติราชการได้
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.2.8-5.44
8. หลักนิติธรรม
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการนาระบบและ
กลไกของหลักนิติธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานในคณะฯ
ยกตัวอย่างเช่น
1. งานการเงิน ได้ใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจาก
เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ.2562 และ
เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
ฯลฯ ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
ตามหลักนิติธรรม 5.2.8-5.45 ,
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
5.2.8-5.46
2. งานพัสดุ การบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการ
ขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามคาสั่ง
ที่ 2212/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
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5.2.8-5.47 และได้มีการใช้
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ในการปฏิบัติงานพัสดุ
เพื่อให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
5.2.8-5.48
3. งานทะเบียนและประมวลผล
ได้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้
การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เป็นไปตามหลัก
นิติธรรม 5.2.8-5.49
9. หลักควำมเสมอภำค
มีระบบและกลไกการจัดองค์กร
หรือบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภายในคณะโดยใช้หลักของความ
เสมอภาคจากบุคลากรทุกระดับ
มีขั้นตอนการมอบหมายหน้าที่
ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
อย่างชัดเจนเช่น มีคาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานในสานักงาน
คณบดี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละบุคคล 5.2.8-5.50
และมีการนาระบบและกลไกของ
หลักความเสมอภาคมาใช้ในการ
เลื่อนค่าตอบแทนของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกาหนดไว้
โดยคณะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาการ
ประเมินการปฏิบัติงาน และ
พิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานและ
ตัวแทนของคณาจารย์ในคณะ
จะได้คณะกรรมการที่หลากหลาย
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มาจากตัวแทนบุคลากรเป็น
คณะกรรมการทุก 5.2.8-5.52
10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ
ผลการดาเนินงานคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
บริหารงานแบบหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ เช่น มีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจาคณะจาก
คณาจารย์ประจาในคณะ โดยวิธี
ที่เหมาะสมและตรวจสอบได้โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ 5.2.8-5.53
และเพื่อให้การดาเนินงานใน
สานักงานคณบดีเป็นไปตามหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ จึงมีการกาหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน
สานักงานคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงได้จัด
โครงการการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่กาหนด ในวันที่ 24
ธันวาคม 2562 และให้นาไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง ประเด็นใน
หัวข้อ Service Mind ตาม
เอกสาร รายงานสรุปกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้สานักงานคณบดี
ครั้งที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นที่กาหนดและให้
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
และได้ดาเนินการจัดทาเป็น
ประกาศของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เพื่อให้บุคลากร
ได้นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สานักงานคณบดีได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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นครพนม ตามเอกสารประกาศ
ประเด็นหัวข้อ Service Mind
หน้าเว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้สานักงานคณบดี ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
นาไปใช้ประโยชน์จริง ในประเด็น
หัวข้อ Service Mind ในวันที่
9-10 มกราคม 2563 โดยมีผู้
คณะผู้บริหาร บุคลกรจาก
ภายนอกคณะ คือ 1. นายปรีชา
อาษาวัง ผู้อานวยการสานักวิทย
บริการ 2. นางภัคณัท หตะเสน
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุ
ศาสตร์ 3. นางณัฐธิดา อาษาวัง
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะการ
จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ รวมมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ทั้งสิ้น 23 คน ได้ร่วม
ระดมความคิด และเสนอความ
คิดเห็นในประเด็นที่กาหนด
สามารถสรุปเทคนิค ได้ดังนี้
1. บริการด้วยความเป็นมิตร
2. บริการบนพื้นฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง
3. บริการด้วยรอยยิ้ม (Smile
Service)
4. บริการด้วยความใส่ใจ
ตามเอกสารรายงานสรุปกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สานักงาน
คณบดี ครั้งที่ 2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการนาไปใช้
ประโยชน์จริง บุคลากรสานักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ จานวน 20 คน
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม –
1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
Service Mind ดังนี้
1. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ การให้บริการที่
ดีและมีคุณภาพมีผลต่อการ
บริการอย่างไร
2. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ นาไปสู่องค์กร
แห่งประสิทธิภาพอย่างไร
3. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือ
การปฏิบัติของบุคลากรอย่างไร
4. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดี
ควรมีลักษณะอย่างไร
เพื่อให้สามารถทางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้
ตามเอกสารรายงานการเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเอกสาร
สรุปโครงการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี 5.2.8-5.54
และคณะฯ มีระบบและกลไกลใน
การประเมินผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ชัดเจน คือ สภามหาวิทยาลัย
นครพนมได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
บริหารงานของคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสอง
ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ผลประเมินการบริหารงาน ส่วนที่
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4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
บริหารงาน รวมทั้งพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการ ได้ระดับคะแนน
4.13 อยู่ในระดับดี 5.2.8-5.55
มีการจัดการความรู้ที่เป็นไป สานักงานคณบดี (สายสนับสนุน)
ตามหลักวิชาการ (สาย
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง การจัดการความรู้ คณะศิลป
สายวิชาการอย่างน้อย 2
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
เรื่อง)
การศึกษา 2562 5.2.8-6.1
คณะฯ ดาเนินการจัดโครงการ
การจัดการความรู้ สานักงาน
คณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่
กาหนด : Service Mind เมื่อวันที่
24 ธันวาคม 2562 5.2.8-6.2
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ร่วมระดมความคิด และเสนอ
ความคิดเห็นในประเด็นที่กาหนด
สามารถสรุปหัวข้อได้ดังนี้
1. บริการด้วยความเป็นมิตร
2. บริการบนพื้นฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง
3. บริการด้วยรอยยิ้ม (Smile
Service)
4. บริการด้วยความใส่ใจ

หลักฐำน

5.2.8-6.1 คาสั่งที่
229/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2562
5.2.8-6.2 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่กาหนด ในวันที่
24 ธันวาคม 2562
5.2.8-6.3 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การนาไปใช้ประโยชน์จริง ใน
วันที่ 10 มกราคม 2563
5.2.8-6.4 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
กิจกรรมร่วมแรกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน เรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
ผลการนาไปใช้ประโยชน์จริง
หรือหน่วยงานภายนอก
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
มหาวิทยาลัย ใน
5.2.8-6.3 ได้ข้อสรุปว่า ประเด็น 28 มกราคม 2563 –
แนวทางปฏิบัติ Service Mind ได้ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ
นาไปใช้ประโยชน์จริง ได้ผลการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาเนินงาน ดังนี้
5.2.8-6.5 คาสั่งที่
1. บริการด้วยความเป็นมิตร
343/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
1.1 ผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจ คณะกรรมการการจัดการ
1.2 ได้มิตรภาพในการ
ความรู้ด้านผลิตบัณฑิต คณะ
ปฏิบัติงาน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562
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1.3 ผู้ใช้บริการมีความสนใจ
และสามารถเข้ามาใช้บริการโดย
ไม่แกลงใจ
1.4 ผู้เข้ารับบริการประทับใจ
ในการบริการ
1.5 ได้มิตรภาพในการ
ปฏิบัติงานผู้รับบริการที่ได้เข้ามา
รับบริการ
1.6 ผู้รับบริการประทับใจ
เมื่อมีการติดต่อประสานข้อมูลก็
จะได้ข้อมูลตอบกลับรวดเร็ว
เช่นกัน
2. บริการบนพื้นฐานข้อมูลที่
ถูกต้อง
2.1 ผู้มารับบริการได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องชัดเจน
2.2 ผู้รับบริการทราบถึง
ขั้นตอนการทางานเบื้องต้นได้ดี
2.3 ผู้บริการได้รับข้อมูลที่
ถูกต้องและปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมินได้
2.4 เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
เช่น รายงานข้อมูลมาที่งาน
ประกันจะได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์
ไม่ต้องแก้ไข
3. บริการด้วยรอยยิ้ม (Smile
Service)
3.1 ผู้มาติดต่อได้รับบริการที่ดี
มีความพอใจ
3.2 ผู้รับบริการยิ้มตอบเสมอ
ได้รับการบริการที่ดี
3.3 ผู้บริการเกิดความรู้สึกดี
3.4 ผู้รับบริการสบายใจและ
กล้าที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูล
4. บริการด้วยความใส่ใจ
4.1 ผู้รับบริการได้รับบริการใน
เรื่องที่มารับบริการชัดเจน
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5.2.8-6.6 สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563
5.2.8-6.7 คาสั่งที่
339/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2562
5.2.8-6.8 สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
เพื่อกาหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้
5.2.8-6.9 สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การนาไปใช้ประโยชน์จริง ใน
วันที่ 9 เมษายน 2563
5.2.8-6.10 สรุปทุนวิจัยที่
ได้รับทุน
5.2.8-6.11 สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
คณะครุศาสตร์
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4.2 ผู้รับบริการได้รับความรู้สึก
ดี และรู้สึกถึงความสนใจและใส่
ใจของผู้ให้บริการ
4.3 ผู้ใช้บริการเกิดความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
4.4 ผู้รับบริการรู้สึกดีและ
แสดงออกด้วยความเป็นมิตร
4.5 ผู้รับบริการมีความรู้สึกดี ที่
มีคนช่วยให้เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
ครั้งที่ 3 กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 –
1 กุมภาพันธ์ 2563 5.2.8-6.4
ได้ข้อสรุปประเด็นแนวทางปฏิบัติ
Service Mind ที่นาไปร่วมแรก
เปลี่ยน ดังนี้
1. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ การให้บริการที่
ดีและมีคุณภาพ มีผลต่อการ
บริการอย่างไร
2. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ นาไปสู่องค์กร
แห่งประสิทธิภาพอย่างไร
3. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือ
การปฏิบัติของบุคลากรอย่างไร
4. Service Mind การให้บริการ
ที่ดีและมีคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดี
ควรมีลักษณะอย่างไร
ด้านการผลิตบัณฑิต
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ด้านผลิต
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
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ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
5.2.8-6.5 คณะฯ ดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ด้านผลิตบัณฑิตและ
คณาจารย์ ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 6 พฤจิกายน 2562
เพื่อกาหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ คือ
ประเด็น“การจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem
Based Learning)” และดาเนิน
โครงการการจัดการความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิตโดยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการนาไปใช้ประโยชน์จริง
ร่วมกับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่
9 เมษายน 2563 ได้ข้อสรุปว่า
นักศึกษาลงพื้นที่จริง ซึ่งนักศึกษา
ได้เข้าใจรากฐานของปัญหาชุมชน
อย่างแท้จริง และสามารถเอา
หลักแนวคิด ทฤษฎี มาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชนได้
ถือเป็นการเปิดห้องเรียนให้
นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชน
เมื่อเจอกับสภาพปัญหาจริง และ
นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูด การ
ถามกับชาวบ้านและจากปัญหา
ในการเรียนรู้ในห้องเรียน
สาขาวิชานานักศึกษาไปศึกษา
จากสถานที่จริง แหล่งความรู้จริง
5.2.8-6.6
ด้านการวิจัย
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 5.2.8-6.7
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
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ตนเอง

ข้อ



7

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
เรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพื่อกาหนด
ประเด็นและเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ซึ่งได้
ประเด็นการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัย คือ เทคนิคและวิธีการ
เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน
5.2.8-6.8 และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
นาไปใช้ประโยชน์จริง ในวันที่
9 เมษายน 2563 5.2.8-6.9
โดยมีโครงการวิจัยที่ได้ทุนเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา จานวน 4 เรื่อง
ในปีนี้มีจานวน 11 เรื่อง 5.2.86.10 และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับคณะครุศาสตร์ ในวันที่
9 เมษายน 2562 5.2.8-6.11
มีการประกาศแผนอย่าง คณะฯ มีการประกาศแผนด้าน
ชัดเจน และมีการกากับ
บุคลากรอย่างชัดเจน โดยการ
ติดตามผลการดาเนินงาน ประกาศในเว็บไซต์ของคณะศิลป
ตามแผนการบริหาร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ
ประกอบด้วยแผนบริหารและ
แผนการบริหารบุคลากร พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
สายสนับสนุน แผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2563
บุคลากรสายวิชาการ และ 5.2.8-7.1 แผนบริหารและพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากรสาย บุคลากรสายสนับสนุน ประจาปี
สนับสนุน
งบประมาณ 2563 5.2.8-7.2
และประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา ในวันพฤหัสบดี
ที่ 26 กันยายน 2562
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการรายงานผล
การดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2563 ผลการ
ดาเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
รอบ 6 เดือน 5.2.8-7.3
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5.2.8-7.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
5.2.8-7.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.8-7.3 รายงานผลการ
ดาเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
รอบ 6 เดือน
5.2.8-7.4 รายงานผลการ
ดาเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน
5.2.8-7.5 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ ที่ 25
มีนาคม 2563

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2563 ในรอบ
6 เดือน 5.2.8-7.4 ในครั้งที่
ประชุมกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563 5.2.8-7.5

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.9
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผลกำรบริหำรของหน่วยงำนตำมโครงสร้ำงคณะ/วิทยำลัยระดับอุดมศึกษำ
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับสถำบัน ของ สกอ.)
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
1. นำงสภำพร คงเกษม 2. น.ส.มีนำ บุญระมี
1. นำงสภำพร คงเกษม 2. น.ส.มีนำ บุญระมี

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง
ระดับอุดมศึกษา
คะแนนที่ได้ =

ผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง
ระดับอุดมศึกษา
จานวนหน่วยงานตามโครงสร้างในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด

ผลกำรดำเนินงำน
ที่
หน่วยงำน
1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2 สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รวม (4.37 + 4.88)/2

คะแนน
4.37
4.88
4.63

คะแนนที่ได้ = 4.63 คะแนน
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ระดับคุณภำพ
ดี
ดีมาก
ดีมำก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.10
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรที่สภำหำวิทยำลัยอนุมัติให้เปิด
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
น.ส.มีนำ บุญระมี
น.ส.มีนำ บุญระมี

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่คณะ/วิทยาลัยรับผิดชอบโดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
สูตรกำรคำนวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

คะแนนที่ได้ =
ผลกำรดำเนินงำน

หลักสูตร/สำขำวิชำ

ผลกำรดำเนินงำน
= ผ่าน
= ไม่ผ่าน


1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

3) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
สาขาวิชานิติศาสตร์

4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว

6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)
สาขาวิชาภาษาจีน
คะแนนรวมทั้งหมดทุกหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร

คะแนนที่ได้ = 3.45 คะแนน
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คะแนนเฉลี่ย
3.79

ผลกำร
ประเมิน/
ระดับคุณภำพ
ดี

3.63

ดี

3.36

ดี

3.24

ดี

3.44

ดี

3.21

ดี

20.67/6
3.45

พอใช้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.11
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

อำจำรย์ประจำสังกัดคณะ/วิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง
0–5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
กำรแปลงค่ำคะแนน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 40

X5

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอก
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จำนวนยืนยัน
หลักฐำน
45 คน
5.2.11-1 ตารางแสดงจานวนอาจารย์
ประจาคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2562
18 คน
5.2.11-2 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา
2562

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีดังนี้
1. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
3. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู
5. ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์
6. ดร.ปิติณัช ไศลบาท
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
8. ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
9. ดร.เขมิกา ทองเรือง
10. ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์
11. ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ
12. ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
13. ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ
14. ดร.วโรทัย สิริเศรณี
15. ดร.สุริยา คาหว่าน
16. ดร.อนุชิต สิงห์สวรรณ
17. ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
18. ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ จานวนรวมทั้งสิ้น
45 คน จาแนกเป็นอาจารย์ประจาปฏิบัติงานจริง จานวน 41 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจานวน 4 คน และมีอาจารย์
ประจ าที่มีวุฒิ ปริ ญญาเอก จ านวน 18 คน ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี คุ ณวุฒิ ปริ ญญาเอก คิดเป็นร้อยละ
(18*100)/45 = 40 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 5.00 คะแนน
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =
=
=
=

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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18
45
40 %
40
40
5.00

X 100
X5
คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.12
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

อำจำรย์ประจำสังกัดคณะ/วิทยำลัยที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

กำรแปลงค่ำคะแนน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ร้อยละ 60

X 100

X5

ผลกำรคำนวณ
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
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จำนวนยืนยัน
หลักฐำน
45
5.2.12-1 ตารางแสดง
จานวนอาจารย์ประจา
คณะ ประจาปีการศึกษา
42
2562
3
5.2.12-2 ตารางแสดง
จานวนอาจารย์ประจา
ที่ดารงตาแหน่งทาง
0
วิชาการ ประจาปี
การศึกษา 2562
0

ผลกำรดำเนินงำน
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนอาจารย์ประจา รวมทั้งสิ้น 45 คน จาแนกเป็นอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 42 คน มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 3 คน โดยมีตาแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 0.56 คะแนน
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ =

3
X 100
45
= 6.67%
= 6.67
X5
60
= 0.56 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 0.56 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.13
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตนเอง




ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกำรสำยสนับสนุน
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน
1 มีแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ
มูลเชิงประจักษ์
2

มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้จัดทาแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ
2563 5.2.13-1.1 และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.13-1.2
คณะฯ มีโครงการตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ ทั้งหมด
8 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว
เสร็จ จานวน 3 กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาสมถรรนะ
บุคลากร : กิจกรรมฝึกอบรม
การจัดทาโมไบล์แอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนการสอน
เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 5.2.13-2.1
2. โครงการส่งเสริมขัวญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และร้านอาหาร
ข้างสยาม 5.2.13-2.2
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
หลักฐำน
5.2.13-1.1 แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.13-1.2 แผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2563
5.2.13-2.1 สรุปโครงการ
พัฒนาสมถรรนะบุคลากร :
กิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดทาโมไบล์แอปพลิเคชัน
เพื่อการเรียนการสอน เมื่อ
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน
2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี
5.2.13-2.2 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขัวญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
ร้านอาหารข้างสยาม
5.2.13-2.3 สรุปโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรมการ

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน



3

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากร สาย
สนับสนุนสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ



4

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนนา
ความรู้และทักษะที่ได้ จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง



5

มีการให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล

ผลกำรดำเนินงำน
3. โครงการสนับสนุนการเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมการเขียนบทความ
หนังสือ และตาราทาง
วิชาการ ระหว่างวันที่ 12-13
กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.2.13-2.3
คณะฯได้จัดโครงการส่งเสริม
ขัวญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และร้านอาหาร
ข้างสยาม 5.2.13-3.1
คณะฯ มีระบบการติดตามให้
บุคลากรนาความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการพัฒนามาใช้ใน
การปกิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดย
ให้บุคลากรที่ไปเข้าร่วมอบรม
ประชุม สัมมนาของหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยนครพนม กลับมา
บันทึกรายงานการเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้
บุคลากรได้รายงานว่าได้นา
ความรู้และทักษะที่ได้รับการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 5.2.13-4.1 และ
นาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธ ที่ 25
มีนาคม 2563 5.2.13-4.2
คณะฯได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ได้ให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่
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หลักฐำน
เขียนบทความ หนังสือ
และตาราทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ 12-13
กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุมปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.2.13-3.1 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2562
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์และ
ร้านอาหารข้างสยาม
5.2.13-4.1 รายงานผลการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม
และสัมมนา
5.2.13-4.2 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
2/2563 วันพุธ
ที่ 25 มีนาคม 2563

5.2.13-5.1 สรุปโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน
ควบคุม ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ



6

มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน

ผลกำรดำเนินงำน
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ใน
เรื่อง จรรยาบรรณต่อสังคม
นักษึกษาและประชาชน
ผู้รับบริการพึงปฏิบัติตนด้วย
ความสุจริตยุติธรรมให้เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของบุคลากร
ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม
2563 ณ ห้องประชุมศิลป์
สุภา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.2.13-5.1 และได้
กาชับให้บุคลากรถือปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
5.2.13-5.2
คณะฯได้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563 ผล
การดาผลการดาเนินงานแผน
บริหารและพัมนาบุคลากร
สายวิชาการ ผลการ
ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
จานวนทั้งหมด 3 โครงการ
8 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว
2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
66.67 กิจกรรมที่ดาเนินการ
แล้ว 6 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 75 5.2.13-6.1
และแผนบริหารและพัมนา
บุคลากรสายสนับสนุน ผล
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
จานวนทั้งหมด 3 โครงการ
5 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว
1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
33.33 กิจกรรมที่ดาเนินการ
แล้ว 2 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 40 5.2.13-6.2
และได้นารายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่
25 มีนาคม 2563
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หลักฐำน
2563 ณ ห้องประชุมศิลป์
สุภา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
5.2.13-5.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

5.2.13-6.1 รายงานผลการ
ดาเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ รอบ 6 เดือน
5.2.13-6.2 รายงานผลการ
ดาเนินตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน
5.2.13-6.3 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
2/2563 วันพุธ ที่ 25
มีนาคม 2563

ตนเอง


ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน
7 มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาคณาจารย์ดังนี้
เนื่องจากบุคลากรสาย
วิชาการมีอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการน้อย
จึงให้อาจารย์ที่ถึงเกณฑ์การ
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ ขอประเมินการสอน
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2560-2562
มีอาจารย์เสนอผลงานทาง
วิชาการ 11 คน อาจารย์ที่ขอ
ประเมินการสอนเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการจานวน
5 คน และมีอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาจานวน
3 คน ส่วนสายสนับสนุน
จานวน 8 คน คณะกรรมการ
ได้เสนอแนะบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ถึงเณฑ์การขอ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น (ชาญการ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ)
ให้ดาเนินการเตรียมเอกสาร
ประกอบ หรือผลงานเพื่อยืน
ขอกาหนดตาแหน่งที่สูงขึ้น
ซึ่งปรากฎในรายงานที่ประชุม
ครั้ง 2/2563 วันพุธที่
25 มีนาคม 2563 5.2.13-7.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน
5.2.13-7.1 รายงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่
2/2563 วันพุธที่
25 มีนาคม 2563

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบกำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพระดับหลักสูตรและคณะและหน่วยงำน
สนับสนุนของคณะ/วิทยำลัย
(ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนกำร
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
1. น.ส.มีนำ บุญระมี 2. นำงสำววชิรญำณ์ มีบุญ
1. น.ส.มีนำ บุญระมี 2. นำงสำววชิรญำณ์ มีบุญ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 มีระบบและกลไกในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน
การเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีระบบการกากับการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยใช้ระบบของ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม และมีกลไกการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยกาหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปรากฎในคู่มือ
ดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2562 5.3.1-1.1
ในส่วนหน่วยงานสนับสนุน
มีระบบและกลไกการกากับ
การดาเนินงานประกัน
คุณภาพ ระดับสานักงาน
คณบดี เช่นเดียวกันกับระดับ
หลักสูตร ซึ่งปรากฏในคู่มือ
ประกันคุณภาพภายใน
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หลักฐำน
5.3.1-1.1 คู่มือดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562
5.3.1-1.2 คู่มือประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียน
การสอน ประจาปีการศึกษา
2562

ตนเอง

ข้อ



2

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับหน่วยงานสนับสนุนการ
เรียนการสอน ประจาปี
การศึกษา 2562 5.3.1-1.2
มีคณะกรรมการอานวยการ คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ทาหน้าที่กากับติดตาม ให้
การศึกษา ระดับหลักสูตร
เป็นไปตามระบบที่กาหนดใน ประจาปีการศึกษา 2562
ข้อ 1 และรายงานผลต่อ
ประจาคณะศิลปศาสตร์และ
กรรมการประจาคณะ/
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัย เพื่อพิจารณา (อย่าง นครพนม 5.3.1-2.1
น้อยปีละ 2 ครั้ง)
และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับสานักงาน
คณบดี ประจาปีการศึกษา
2562 5.3.1-2.2 เพื่อให้กากับ
ติดตามการดาเนินงานประกัน
คุณภาพทั้ง 2 ระดับ
ให้เป็นไปตามระบบ โดยมีการ
รายงานผลการดาเนินงาน
ระดับหลักสูตร ในรอบ
6 เดือน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่
27 พ.ย. 62 5.3.1-2.3
และในรอบ 9 เดือน เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
5.3.1-2.4
ในส่วนระดับสานักงานคณบดี
ในรอบ 3 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2562 5.3.1-2.5
ในรอบ 6 เดือน เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2562 5.3.1-2.6 และในรอบ
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5.3.1-2.1 คาสั่งที่
222/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2562
5.3.1-2.2 คาสั่งที่
230/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับสานักงานคณบดี
ประจาปีการศึกษา 2562
5.3.1-2.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 62
5.3.1-2.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 63
5.3.1-2.5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 8/2562
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562
5.3.1-2.6 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2562
5.3.1-2.7 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ตนเอง

ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
9 เดือน เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2563 5.3.1-2.7
มีการจัดสรรงบประมาณ หรือ คณะฯ ดาเนินการได้จัดสรร
บุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ดาเนินงานของหลักสูตร
ของหลักสูตร ให้เกิดผลตาม โดยในด้านของบุคลากรมี
องค์ประกอบการประกัน
คาสั่งที่ 222/2562 เรื่อง
คุณภาพหลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
5.3.1-3.1 โดยทุกคนใน
คณะฯ มีส่วนร่วมในการช่วย
สนับสนุนการดาเนินงานของ
หลักสูตร
ในด้านบุคลากรได้รับจัดสรร
อัตราตาแหน่งอาจารย์
จานวน 4 คน ได้แก่
1)อาจารย์ณัฐภณ อันชัน
2) Mr.David Christopher
Bronder
3) ดร.Huang Shih Yi
4) Mr.Zhang Debiao
5.3.1-3.2 เพื่อเพิ่มอาจารย์
ผู้สอนสาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ
สาขาวิชาภาษาจีน
ด้านงบประมาณ มีการจัดสรร
งบประมาณให้แต่ละหลักสูตร
ใช้ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร
5.3.1-3.3
ด้านวัสดุอุปกรณ์ มีการ
จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์
สานักงาน ให้แก่ทุกหลักสูตร
และฝ่ายงาน มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และห้อง
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5.3.1-3.1 คาสั่งที่
222/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2562
5.3.1-3.2 คาสั่งแต่งตั้งและ
สัญญาจ้างอาจารย์ใหม่
จานวน 4 คน
5.3.1-3.3 การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้และ
เงินแผ่นดินให้ทุกสาขาวิชา
ประจาปีงบประมาณ 2563
5.3.1-3.4 จานวนห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม
และสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน
5.3.1-3.5 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตนเอง

ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
สืบค้นสารสนเทศ ที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในแก่นักศึกษาในคณะ
และบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตสาหรับบุคลากร
และนักศึกษาในคณะ 5.3.13.4
ด้านการบริหารจัดการ
คณะฯ ได้ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
5.3.1-3.5
นาผลการประเมินคุณภาพ
คณะฯ มีผลการประเมิน
หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน คุณภาพภายใน
ทุกหน่วยงาน ณ สิ้นปี
ระดับสานักงานคณบดี
การศึกษา เสนอต่อกรรมการ คณะศิลปศาสตร์และ
ประจาคณะ/วิทยาลัย เพื่อ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี
พิจารณา
การศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี
มาก (4.88) 5.3.1-4.1
โดยนาผลการประเมินเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563 5.3.1-4.2
และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
1. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับคุณภาพดี (3.79)
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพดี
(3.63)
3. สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับ
คุณภาพดี (3.36)
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับคุณภาพดี (3.24)
5. สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ระดับคุณภาพดี (3.44)
6. สาขาวิชาภาษาจีน ระดับ
คุณภาพดี (3.21)
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หลักฐำน

5.3.1-4.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับสานักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2562
5.3.1-4.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563
5.3.1-4.3 ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2562
5.3.1-4.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563

ตนเอง

ข้อ



5

เกณฑ์กำรประเมิน

นาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจาคณะ/วิทยาลัย มา
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผลกำรดำเนินงำน
โดยนาผลการประเมินเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563 5.3.1-4.4
คณะฯ ได้นาผลการประเมิน
คุณภาพ ระดับสานักงาน
คณบดี และข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจาคณะมา
ปรับปรุง โดยนามาจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
สานักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจาปีการศึกษา
2563 5.3.1-5.1 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563 ในส่วน
ระดับหลักสูตรได้นาผลการ
ประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจาคณะมา
ปรับปรุง โดยนามาจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
ระดับหลักสูตร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2563
5.3.1-5.3 เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563
5.3.1-5.4

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
126

หลักฐำน

5.3.1-5.1 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
สานักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจาปีการศึกษา
2563
5.3.1-5.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563
5.3.1-5.3 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan)
ระดับหลักสูตร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2563
5.3.1-5.4 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2563

มำตรฐำนที่ 6

ด้ำนอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

ตัวบ่งชี้ 6.1

นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของคณะ/วิทยำลัยที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ
กระบวนกำรและผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
1 – 2 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
3 ข้อ
4 ข้อ
เฉพาะข้อ 1 – 5

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 คณะ/วิทยาลัย มีแผนงาน
โครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ



2

คะแนน 4
ดาเนินการได้
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีการส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ได้แก่ โครงการส่งเสริมทักษะ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนและภาษาเวียดนาม
: กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2563 6.1-1.1
คณะ/วิทยาลัย มีโครงการหรือ คณะฯ มีโครงการส่งเสริมทักษะ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้ความสามารถ
ภาษาจีนและภาษาเวียดนาม
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
: กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จานวน 30,000 บาท
6.1-2.1
127

คะแนน 5
ดาเนินการได้
6 ข้อ

หลักฐำน
6.1-1.1 แผนปฏิบัติ
ราชการของฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

6.1-2.1 โครงการส่งเสริม
ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และภาษาเวียดนาม
: กิจกรรมอบรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ตนเอง ข้อ


3

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน

คณะ/วิทยาลัย ดาเนินโครงการ คณะฯ ได้ดาเนินโครงการ
ที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
ส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและ
ภาษาเวียดนาม
: กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม
2563 6.1-3.1 ณ ห้องพนม
ศิลป์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยมีหัวข้อในการ
อบรม ดังนี้
1. Using a Collocation
Dictionary to Improve Your
English
2. SentenceWorksheets

หลักฐำน
เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม
2563
6.1-3.1 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริมทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนและภาษา
เวียดนาม : กิจกรรมอบรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
เมื่อวันที่ 14 – 15 มีนาคม
2563

3. Useful Vocabulary for a
Resume and Interview
4. Sentence Worksheets
5. Job Interviewing :
Directions
6. Job Interviewing : first
impressions
7. การเขียนประวัติสมัครงาน
เป็นภาษาอังกฤษ
8. การแนะนาคุณสมบัติ
ความสามารถของตนเองเป็น
ภาษาอังกฤษ
9. การสัมภาษณ์งานและการ
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ


4

ประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนงาน
โครงการ มีการนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

คณะฯ ได้รายงานผลประเมิน
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนปฏิบัติราชการของ
ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
128

6.1-4.1 รายงานผล
ประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนปฏิบัติราชการของ
ฝ่ายวิชาการและ

ตนเอง ข้อ



5



6

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1-4.1 ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ในการประกอบอาชีพและ
ในชีวิตประจาวัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60
ผลการดาเนินการดาเนินงาน
นักศึกษาได้ทดสอบก่อนเข้า
อบรมและหลังอบรม ได้คะแนน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80
และนาผลประเมินความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติ
ราชการของฝ่ายวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2563 6.1-4.2
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
การจัดอบรมในเรื่องการเขียน
ใบสมัครงานและสัมภาษณ์งาน
เป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

คณะ/วิทยาลัย จัดกิจกรรม
หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ประกวดหรือแข่งขัน หรือแสดง
หรือนานักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกในกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60

คะแนนที่ได้ = 3.00 คะแนน

129

หลักฐำน
บัณฑิตศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
6.1-4.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่
3/2563 เมื่อวันที่
25มีนาคม 2563

ตัวบ่งชี้ 6.2

นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของคณะ/วิทยำลัยที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรทำงำน
กระบวนกำรและผลลัพธ์
1. อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
2. ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
1. นำงสภำพร คงเกษม 2. นำยฤทธิพร สุทธิไชยำ
1. นำงสภำพร คงเกษม 2. นำยฤทธิพร สุทธิไชยำ

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
1 – 2 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
3 ข้อ
4 ข้อ
เฉพาะข้อ 1 – 5

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 คณะ/วิทยาลัย มีแผนที่ส่งเสริม
ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางานของ
นักศึกษา
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คะแนน 4
ดาเนินการได้
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีแผนการ
ดาเนินงานส่งเสริมทักษะการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทางานของนักศึกษา ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของฝ่าย
วิชาการและบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ชื่อ โครงการส่งเสริม
ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
เวียดนาม กิจกรรม : ส่งเสริม
ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางานของ
นักศึกษา วันที่ 15 มีนาคม
2563 6.2-1.1
คณะ/วิทยาลัย มีโครงการและ คณะศิลปศาสตร์และ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริม วิทยาศาสตร์มีโครงการและ
การเรียนรู้ทักษะการใช้งาน
จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการ
ทางานของนักศึกษา
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทางานของนักศึกษา
ชื่อ โครงการส่งเสริมทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และเวียดนาม
130

คะแนน 5
ดาเนินการได้
6 ข้อ
หลักฐำน
6.2-1.1 แผนปฏิบัติ
ราชการของฝ่ายวิชาการ
และบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

6.2-2.1 โครงการส่งเสริม
ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
และเวียดนาม กิจกรรม :
ส่งเสริมทักษะการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทางานของนักศึกษา

ตนเอง ข้อ



3



4

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรม : ส่งเสริมทักษะการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทางานของนักศึกษา
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ของฝ่ายวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้รับงบประมาณ จานวน
30,000 บาท 6.2-2.1
คณะ/วิทยาลัย ได้มีการ
คณะศิลปศาสตร์และ
ดาเนินงานตามโครงการที่
วิทยาศาสตร์ได้ดาเนินงานตาม
กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
โครงการที่กาหนดไว้อย่าง
ครบถ้วน ตามที่บรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของฝ่าย
วิชาการและบัณฑิตศึกษา
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ชื่อ โครงการ
ส่งเสริมทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ
เวียดนาม ได้รับงบประมาณ
จานวน 30,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม : ส่งเสริมทักษะการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานของนักศึกษา
ในไตรมาสที่ 2 ในวันที่
17 มีนาคม 2563
ณ ห้องเรียนรวม 2
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น 155 คน จากจานวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
161 คน 6.2-3.1
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะศิลปศาสตร์และ
นักศึกษาเข้าประกวด/แข่งขัน
วิทยาศาสตร์ได้ส่งเสริมให้
หรือเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง นักศึกษาได้เข้าร่วมการจัด
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมเกี่ยวกับการใช้
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หลักฐำน

6.2-3.1 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริมทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และเวียดนาม
กิจกรรม : ส่งเสริมทักษะ
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางาน
ของนักศึกษา

6.2-4.1 รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ NPU
BOOK FAIR 2020
ณ สานักวิทยาบริการ

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางานของนักศึกษา
งาน NPU BOOK FAIR 2020
ณ สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม :
ในระหว่างวันที่ 17 – 19
กุมภาพันธ์ 2563 จานวน
150 คน 6.2-4.1
มีการประเมินความสาเร็จตาม คณะศิลปศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ของแผน และ
วิทยาศาสตร์มีการประเมิน
โครงการ มีการนาผล การ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา ของแผน และโครงการมีการ
อย่างต่อเนื่อง
นาเสนอการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายมีความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจาวันได้
ประเมินวัตถุประสงค์ ข้อ 1
โดยประเมินนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นจาก
แบบประเมินก่อนเข้าอบรม
และ จากแบบประเมินหลัง
การเข้าอบรม 6.2-5.1
ประเมินวัตถุประสงค์ข้อ 2
โดยประเมินนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจาวันได้
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หลักฐำน

6.2-5.1 สรุปแบบประเมิน
ก่อน-หลังเข้าอบรม
6.2-5.2 ประกาศการ
ทดสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จ
การศึกษา (NPU English
Exit-Exam) มหาวิทยาลัย
นครพนม
6.2-5.3 บันทึกข้อความ
สถาบันภาษา กาหนดวัน
สอบ NPU English ExitExamination และจะจัด
จัดสอบผ่านระบบ
ออนไลน์ Googel Forms

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำน
จากการที่นักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายจะต้องเข้าทดสอบ
ภาษาอังกฤษในห้องสอบที่
คณะจัดสอบในห้องเรียน
6.2-5.1 แต่ได้เกิดโรคระบาด
อุบัติใหม่ขึ้น โควิค 19
มหาวิทยาลัยนครพนมจึงได้
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน จึงดาเนินการให้
นักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ
ทางออนไลน์ในระบบของ
มหาวิทยาลัยนครพนม
นักศึกษาได้เข้าทดสอบ
ภาษาอังกฤษในระบบออนไลน์
ก่อนที่นักศึกษาจะดาเนินการ
ยื่นขอสาเร็จการศึกษา
6.2-5.2
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
6.2-6.1 ผลคะแนนสอบ
เกณฑ์การทดสอบความสามารถ ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
IT Exit-Exam ประจาปี
ด้านการใช้งานเทคโนโลยี
ความสามารถด้านการใช้งาน การศึกษา 2562
สารสนเทศในการทางาน ร้อยละ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
60
ทางาน จานวน 42 คน
จากจานวนทั้งหมด 50 คน
คิดเป็นร้อยละ 84 6.2-6.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

จำนวนหลักสูตรที่มีอย่ำงน้อย 1 รำยวิชำ ที่จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ
(อย่ำงน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีกำรศึกษำไม่รวมวิชำภำษำอังกฤษ)
ผลลัพธ์
อ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ร้อยละของหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะ/
วิทยาลัย (อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5
= ร้อยละ 100
สูตรกำรคำนวณ

ค่ำร้อยละ =

จานวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของคณะ/วิทยาลัย
(อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)

x 100

จานวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ของคณะ/วิทยาลัย
(อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)

X5

ร้อยละ 100
ผลกำรดำเนินงำน
ที่
หลักสูตร
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2

สาขาวิชานิติศาสตร์

3

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

4

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รำยวิชำจัดสอนภำษำอังกฤษ
หลักฐำน
รายวิชารัฐธรรมนูญ
6.3.1.1 มคอ.3 รายวิชา
รัฐธรรมนูญและ Power Point
รายวิชารัฐธรรมนูญ
6.3.1.2 มคอ.3 รายวิชา
รัฐธรรมนูญและ Power Point
รายวิชาทักษะการสื่อสารและ 6.3.1.3 มคอ.3 รายวิชาทักษะ
การนาเสนอ
การสื่อสารและการนาเสนอ
และPower Point
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
6.3.1.4 มคอ.3 รายวิชา
ภาษาและวรรณกรรม
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ
ภาษาอังกฤษ
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ที่

หลักสูตร

รำยวิชำจัดสอนภำษำอังกฤษ

หลักฐำน
วรรณกรรมภาษาอังกฤษและ
Power Point
5 สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม รายวิชามานุษยวิทยาการ
6.3.1.5 มคอ.3 รายวิชา
และการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
มานุษยวิทยาการท่องเที่ยวและ
Power Point
6 สาขาวิชาภาษาจีน
รายวิชาสัทศาสตร์ภาษาจีน
6.3.1.6 มคอ.3 รายวิชา
สัทศาสตร์ภาษาจีน และClip
VDO
รวม
6
หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) ทั้ง 6 หลักสูตร คิดเป็นค่าร้อยละ
(6*100)/6 = 100 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน (100*5)/100 = 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรประเมินตนเอง

136

ตำรำงสรุปคะแนนตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
สรุปผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน
มำตรฐำน
คะแนน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
4.83
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
5.00
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย
4.00
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.00
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
3.17
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
4.33
คะแนนเฉลี่ย
4.39
สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน (จำนวน 6 ตัวบ่งชี้)
1
1.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะ/วิทยาลัย
2
1.2
การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ในคณะ/วิทยาลัย
3
1.3
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่
สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
4
1.4
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายของทุกหลักสูตรใน
คณะ/วิทยาลัยที่มีคณ
ุ ลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
5
1.5
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่
มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
6
1.6
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับการ
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 1
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัย/ งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
(จำนวน 3 ตัวบ่งชี้)
7
2.1
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยใน
คณะ/วิทยาลัย
8
2.2
ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ในคณะ/วิทยาลัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
ชาติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือ
ความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม หรืออนุภมู ิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
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ระดับ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
พอใช้
ดี

ดี

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

คะแนน

5.00 คะแนน

4.65 คะแนน

4.65

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5.00

ร้อยละ 60

ร้อยละ 51.55

4.30

ร้อยละ 20

ร้อยละ 88.20

5.00

ร้อยละ 80

ร้อยละ 88.82

5.00

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5.00

4.83

ร้อยละ 20

ร้อยละ 33.77

5.00

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

5.00

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน
9

เป้ำหมำย

2.3

จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
ร้อยละ 15
คณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของ
คณะ/วิทยำลัย (จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
10
3.1
จานวนชุมชนเป้าหมายที่คณะ/วิทยาลัยได้
5 ชุมชน
ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการกับ
มหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 3
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
(จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
11
4.1
จานวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยาลัยได้
5
ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการกับ
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร
และสกลนคร) เพื่อสืบสาน เช่น การศึกษาเรียนรู้
การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุก
ปี
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 4
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (จำนวน 15 ตัวบ่งชี้)
5.1 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร (จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
12 5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการ
ร้อยละ 50
ขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.
รองรับ
5.2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจ
(จำนวน 13 ตัวบ่งชี้)
13 5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญา
6 ข้อ
ตรีของคณะ/วิทยาลัย
14 5.2.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับ
7 ข้อ
ปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย
15 5.2.3 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
ร้อยละ 0
อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัย
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ผลกำร
ดำเนินงำน
ร้อยละ 19.04

คะแนน
5.00

5.00

4 ชุมชน

4.00

4.00

5
ศิลปวัฒนธรรม

5.00

5.00

ร้อยละ 0

0.00

6 ข้อ

5.00

7 ข้อ

5.00

ร้อยละ -434

5.00

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย
17 5.2.5 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั /งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย
18 5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะ/วิทยาลัย
19 5.2.7 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ/วิทยาลัย
20 5.2.8 ระบบและกลไกการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยกลุม่ ข
21 5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ/
วิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา
22 5.2.10 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
23 5.2.11 อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
24 5.2.12 อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
25 5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
5.3 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรระบบประกัน
คุณภำพ (จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
26 5.3.1 ระบบกากับติดตามการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและคณะและหน่วยงานสนับสนุนของ
คณะ/วิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 5
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ (จำนวน 3 ตัว
บ่งชี้)
27
6.1
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัย ที่มี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
28
6.2
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยที่มี
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทางาน
29
6.3
จานวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 12
ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 6

6 ข้อ

ผลกำร
ดำเนินงำน
6 ข้อ

25,000
บาท/คน
5 ข้อ

178,637.80
บาท/คน
5 ข้อ

5.00

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

5.00 คะแนน

4.63 คะแนน

4.63

5.00 คะแนน

3.45 คะแนน

3.45

ร้อยละ 40

ร้อยละ 40

5.00

ร้อยละ 60

ร้อยละ 6.67

0.56

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

16

5.2.4
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คะแนน
5.00

5.00

3.17

6 ข้อ

4 ข้อ

3.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5.00

4.33

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

คะแนน
4.39
อยู่ในระดับ
ดี

คะแนนเฉลี่ย

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 – มำตรฐำนที่ 6
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน
จุดเด่น
- บัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์ฯ มีงานทาคิดเป็น
ร้อยละ 100
จุดที่ควรพัฒนำ
-

แนวทำงเสริมจุดเด่น
- ควรสร้างแรงบันดาลใจให้บัณฑิตมีงานทาตรงกับ
สาขาวิชาที่ตนเองสาเร็จการศึกษา
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
-

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
จุดเด่น
แนวทำงเสริมจุดเด่น
- คณาจารย์ของคณะฯ มีผลงานวิจัยและผลงานทาง - ควรให้คณาจารย์ของคณะฯ มีแหล่งทุนวิจัยภายนอก
วิชาการสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
และการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนำ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยำลัย
จุดเด่น
แนวทำงเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
- ควรเพิ่มชุมชนเป้าหมายในการให้บริการวิชาการให้ - ควรสนับสนุนให้คณะฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
เป็นไปตามเกณฑ์
ด้านบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
จุดเด่น
แนวทำงเสริมจุดเด่น
- คณะฯ มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้าน
- ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้นา/ต้นแบบ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์
นครพนมอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟ้อนภูไทเรณูนคร ฟ้อน ของจังหวัดนครพนม
ผีหมอเหยา เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนำ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
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มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
จุดเด่น
แนวทำงเสริมจุดเด่น
- คณะฯ มีทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด - ควรให้คณาจารย์ของคณะฯ มีแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนำ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
- คณะฯ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้รับการ - ควรส่ ง เสริ ม จั ด อบรมให้ ค วามรู้ แ ละเตรี ย มความ
ขึ้ น ทะเบี ย นการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและ พร้ อ มให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รในเกณฑ์
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQR)
พ.ศ. 2552 (TQR)
มำตรฐำนที่ 6 อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
จุดเด่น
- คณะฯ มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนำ
- คว รส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า สอบ
Exit-Exam ด้านภาษาอังกฤษ

แนวทำงเสริมจุดเด่น
- ควรเพิ่มรายวิชามากกว่า 1 รายวิชา ที่จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตร
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
- ค ว ร จั ด โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ทั ก ษ ะ
ด้านภาษาอังกฤษ
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