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ค ำน ำ 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ           
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 โดยเริ่มต้ังแต่การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพของทุกหน่วยงานในคณะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
ได้ด าเนินการมาทุกวงรอบปีการศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 มาโดยตลอด ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้กรอบของมหาวิทยาลัยนครพนม                  
5 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรอบการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 ขอขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายงาน ท่ีช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะด้วยความต้ังใจ
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับท้ังในระดับส านักงานคณบดี         
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จนสามารถสรุปผลเป็นรายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

    
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

รักษาราชการแทน 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
กำรประเมินตนเอง คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม            
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มท่ี 118 ตอนท่ี 59 ก วันท่ี 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มี
การปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547                       
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ต้ังแต่วันท่ี 
15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  
 หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฎมาระยะหนึ่ง  รัฐบาลมีนโยบายในการต้ั ง
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน  ดังนั้นจึง
ก าหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 75 ก ลงวันท่ี 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะ
หนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม นับแต่นั้น  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 51 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 30 คน บุคลากรรวมทั้งส้ิน 81 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งส้ิน 736 คน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ขอรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ในระดับคณะ จ านวน 5 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งช้ี ซึ่งผลการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.40) 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินรายมาตรฐานคุณภาพ 
5 มาตรฐาน มีดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.53) 
 มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉล่ีย 2.92) 
 มาตรฐานท่ี 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก         
(ค่าเฉล่ีย 5.00) 
 มาตรฐานท่ี 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
 มาตรฐานท่ี 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4.54) 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ช่ือหน่วยงำน ที่ต้ัง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 1.1  ช่ือหน่วยงาน และท่ีต้ัง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000  
  โทรศัพท์ 042 587100  โทรสาร 042 587100  
  เว็บไซต์ : http://flas.npu.ac.th/web/ 
 
 1.2  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม 
ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่มท่ี 118 ตอนท่ี 59ก วันท่ี 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 
 สถาบั น ร าชภั ฏนครพนม เป็ น สถาบั น อุ ดม ศึกษา สั ง กั ดส านั ก ง านสภาสถาบั น ราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2544 มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏ   
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู” สถาบันราชภัฏนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม     
ท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของ
สังคมรวมท้ังของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถ อย 
รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง 
รูปแบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ท่ีก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันท้ัง
ทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาองค์การ ในภาพรวมให้เป็น
ระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
 การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันท่ี 14 
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 หลังจากนั้นในวันท่ี 2 กันยายน 2548 ได้มีการหลอมรวม
สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดนครพนม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547  นับเรื่อยมาจนกระท่ัง วันท่ี 1 กันยายน 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช 2548   
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122    
ตอนท่ี 75ก ลงวันท่ี 1 กันยายน 2548 
 การจัดต้ังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ            
ในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10            
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ให้จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2550           
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 42ก ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 
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 2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
 
 2.1  ปรัชญา 
 จริยธรรม  น าปัญญา  สร้างคุณค่าความเป็นคน 
 

 2.2  วิสัยทัศน์  
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์สังคม          

พหุวัฒนธรรม ท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

  2.3  พันธกิจ  
   2.3.1. ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
           2.3.2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยท่ีสร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
พันธกิจอื่นๆของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ  
           2.3.3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีทันสมัย ท้ังในและนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ   
           2.3.4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
           2.3.5. การบริหารจัดการท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้ 
   1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ 
   2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิงการบริหาร จัดการด้านการเงินท่ีเน้นความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนการใช้เงินท่ีสะท้อน
ความต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณและจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกพันธ
กิจ มีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ       
มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะ 
    4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ     
ท้ังในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเช่ียมโยงการด าเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน 
 
 2.4  เป้าประสงค์ 

  2.4.1 บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
  2.4.2 นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ 
  2.4.3 มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  2.4.4 มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.4.5 การบริหารทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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กลุ่มงานกิจการนกัศึกษา 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานท่ี 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา วิจยั และท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรรม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบณัฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการประจ าคณะ  

คณบด ี

กลุ่มงานกิจการพิเศษ 

กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

หัวหนา้ส านกังานคณบดี 

กลุ่มงานประชาสัมพนัธ์ 

กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานวิจยั 

กลุ่มงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานบุคลากร 

หัวหนา้สาขาวิชา 

ศูนยส่์งเสริมวิชาการ 

กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม 

กลุ่มงานบณัฑิตศึกษา 

กลุ่มงานบริการศึกษา 

3.  โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำรและโครงสร้ำงระบบงำน 
 3.1 โครงสร้างองค์กร  
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คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์   มหำวิทยำลัยนครพนม

สำขำวิชำ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
(รปม.)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
(รปบ.)

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาจีน

ส ำนักงำนคณบดี

กลุ่มงานบริหาร

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

กลุ่มงานบุคลากร

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานบริการศึกษา

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

ศูนย์ชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

ศูนย์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพ่ือ
การพ่ึงตนเอง

 3.2 โครงสร้างการบริหาร 
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4.  รำยชื่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 4.1  รำยชื่อผู้บริหำร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 นางสภาพร  คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
  

 4.2  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
6 อาจารย์เจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
7 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
8 อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

10 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
11 อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
12 นายมงคล ตันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายปริญญา ธรเสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายศราวุธ วังริยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ ตัวแทนคณาจารย์ 
16 อาจารย์อานันท์นิตย์  มโนรมย์ ตัวแทนคณาจารย์ 
17 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ ตัวแทนคณาจารย์ 
18 นางสภาพร คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
19       นางสาวอาติมา โอภาส ผู้ช่วยเลขานุการ 
20      นายชรินทร์ เดชะค าภู ผู้ช่วยเลขานุการ 
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5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 

ระดับ หลักสูตร สำขำวิชำ 

ปริญญาตร ี
 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ท่องเท่ียว 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน 

ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 

6. จ ำนวนนักศึกษำ 
 

หลักสูตร/สำขำวิชำ รวม 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 268 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
  2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 71 
  3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 133 
  4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 19 
  5. สาขาวิชาภาษาจีน 79 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.)  
  6. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 162 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (รป.ม.)  
  7. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 4 

รวมทั้งสิ้น 736 
            * หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกงำนทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่  24 ธันวำคม 2563 
7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

สถำนภำพและสำยงำน จ ำนวน (คน) 
สำยวิชำกำร  
อาจารย์ท้ังหมด 51 
- ลาศึกษาต่อ 4 
- ปฏิบัติงานจริง 47 
สำยสนับสนุน  
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 30 
- พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
- พนักงานราชการ 7 
- พนักงานตามสัญญา 13 

รวมทั้งสิ้น 81 
          * หมำยเหตุ : นบัจ ำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ สกอ. ข้อมูลจำกงำนบคุลำกร ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 



 
 

12 
 

8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยยอ่เก่ียวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1 งบประมาณ 
  8.1.1  ปีงบประมาณ 2564 (จ าแนกตามประเภทงบประมาณ) 

งบประมำณ  งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 
งบรำยจ่ำย จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

 บุคลากร  - - 3,733,886 28.71 3,733,886 26.01 
 งบด าเนินงาน  - - 7,970,558 61.29 7,970,558 55.53 
 งบลงทุน  - - 1,300,000 10.00 1,300,000 9.06 
 งบเงินอุดหนุน  1,348,800 100.00 - - 1,348,800 9.40 
 งบรายจ่ายอื่น  - - - - - - 

รวม 1,348,800 100.00 13,004,444 100.00 14,353,244 100.00 
 
  8.1.2  ปีงบประมาณ 2564 (จ าแนกตามภารกิจหลัก) 

ภำรกิจหลัก 
งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวม 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การผลิตบัณฑิต 854,800 63.37 8,877,583 68.27 9,732,383 67.81 
การวิจัยและพัฒนา - - 137,000 1.05 137,000 0.95 
การบริการวิชาการ - - 2,056,961 15.82 2,056,961 14.33 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - 32,900 0.25 32,900 0.23 
การบริหารจัดการองค์กร 494,000 36.63 1,900,000 14.61 2,394,000 16.68 

 รวม  1,348,800 100.00 13,004,444 100.00 14,353,244 100.00 
 
  8.2  อาคารสถานท่ี และอุปกรณ์การศึกษา 
ล ำดับ

ท่ี 
รำยกำรห้อง ขนำดห้อง รำยละเอียด 

1 ห้องศิรวิทย ์ 14.30x19.30 เมตร   เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จ านวน 192 ตัว 
2 ห้องศิรสิทธิ์   14.30x19.30 เมตร   เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จ านวน 192 ตัว 
3 ห้องปัญญาวี   7.80x16.30 เมตร เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 
4 ห้องศิลป์ศรุต 7.40x11.50 เมตร เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 
5 ห้อง 131   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
6 ห้อง 132   7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
7 ห้อง 133   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
8 ห้อง 134   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
9 ห้อง 135   7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
10 ห้อง 136   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
11 ห้อง 141 7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
12 ห้อง 142   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
13 ห้อง 143   7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
14 ห้อง 144   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
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ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรห้อง ขนำดห้อง รำยละเอียด 

15 ห้อง 145   7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
16 ห้อง 146   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
17 ห้อง 153   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
18 ห้อง 154   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
19 ห้องประชุมศิลป์สุภา 8.40x16.70 เมตร โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ านวน 28 ตัว 
20 ห้องประชุมศิลป์ทวี 5.70x13.30 เมตร โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ านวน 30 ตัว 
21 ห้องประชุมพนมศิลป์ 21.50x28.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 500 ตัว 
22 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 7.50x8.50 เมตร   เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 41 เครื่อง 
23 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 7.40x11.50 เมตร เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 

 
ล ำดับที่ รำยกำรอุปกรณ์ ขนำด จ ำนวน 

1 โปรเจคเตอร์ 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง 
2 โปรเจคเตอร์ 3,000 ANSI Lumens 18 เครื่อง 
3 โปรเจคเตอร์ 5,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง 
4 เครื่องฉายทึบแสง(วิชวล)  21 เครื่อง 
5 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 120 นิ้ว 19  จอ 
6 จอรับภาพชนิดมือดึง 120 นิ้ว 2 จอ 
7 เครื่องปรับอากาศ 38,000 บีทียู 30 เครื่อง 
8 เครื่องปรับอากาศ 40,000 บีทียู 23 เครื่อง 
9 เครื่องปรับอากาศ 60,000 บีทียู 6 เครื่อง 
10 เครื่องปรับอากาศ 180,000 บีทียู 4 เครื่อง 
11 ชุดไมโครโฟนไร้สาย  6 ชุด 
12 พัดลมติดฝาผนัง  56 เครื่อง 
13 ชุดควบคุมการสนทนาและบันทึกเสียง  2 เครื่อง 
14 ชุดไมโครโฟนประธาน  3 ตัว 
15 ชุดไมโครโฟนผู้ร่วมประชุม  38 ตัว 
16 ชุดเครื่องเสียง  21 ชุด 
18 ล าโพง  86  ตัว 

 
  8.3  สถานท่ีจัดกิจกรรม 
   8.3.1  ห้องศิลป์ศรุต         บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.2  ห้องประชุมพนมศิลป์    บรรจุได้จ านวน    500  คน 
   8.3.3  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.4  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.5 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง   บรรจุได้จ านวน   40  คน 
   8.3.6 ลานกลางแจ้ง       บรรจุได้จ านวน    400  คน 
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9. เอกลักษณ์ 
 9.1  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
          “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” (University of Societal Creativity) 
 9.2  เอกลักษณ์คณะ 
        “คณะแห่งการสร้างสรรค์พหุวิทยาการ” 
 
10. อัตลักษณ์ 
 10.1  อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม 
    “รอบรู้ภาษา เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ” 
 10.2  อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ 
          “ส่ือสารเด่น เน้นจิตอาสา มีทักษะการท างาน” 
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ส่วนที่  2   
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ     
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ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ 
 ผลประเมินตามเกณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉล่ีย 4.57 อยู่ในระดับดีมาก 

ล ำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1 คณะควรมีแผนเร่งรัดและส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์อย่าง
ต่อเน่ือง 

คณะฯ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจะน าเสนอผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563 และได้น าแผนประกาศในเว็บไซต์คณะฯ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานของแผนดังกล่าว รอบ 6 เดือน รายงานเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 
24 มีนาคม 2564 และจะรายงานรอบ 12 เดือน เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2564 

2 คณะควรสง่เสริมให้อาจารย์ที่ยังมีผลงานวิจัยน้อยได้ท างานวิจัยที่เพ่ิมข้ึน คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 
ธันวาคม 2563 จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย เมื่อวันที่ 8 
มกราคม 2564 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังมีผลงานวิจัยน้อยได้ท างานวิจัยที่เพ่ิม
มากข้ึน โดยสร้างเครือข่ายกับศาสตร์อื่น เพ่ือรวมกลุ่มท างานวิจัยและเสนอ
หัวข้อวิจัยร่วมกัน 

3 คณะควรมีแผนการศึกษาต่อส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่มคีุณวุฒิปริญญาเอก งานบุคลากร ได้เก็บแบบแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Individual 
Development Plan : IDP ของอาจารย์จ านวน 23 คน และได้สรุปผล
แผนพัฒนาตนเองรายบุคล Individual Development Plan : IDP เสนอต่อ
ผู้บริหาร และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2564 ในส่วนอาจารย์ จ านวน 8 คน เป็นพนักงานตามสัญญาท่ีจะเกษียณ
ราชการและเป็นอาจารย์ที่ลาออก จึงไม่ได้ให้จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 

4 คณะควรเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพ่ิมข้ึน เช่น อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ท่ีจอดรถของนักศึกษา จัดพ้ืนที่น่ังรอก่อนเข้าเรียน นักศึกษาทุก
สาขาควรได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นต้น 

- งานอาคารสถานที่ได้ เก็บแบบสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แก่นักศึกษา จ านวน 100 คน และได้สรุปผลการส ารวจต้องการสิ่งสนับสนุนการ
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ล ำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

เรียนรู้แก่นักศึกษา เสนอต่อผู้บริหาร และน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 
- งานคอมพิวเตอร์ ด าเนินการท าระบบการล็อกอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตโดยผ่าน
รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้เพ่ิมความเร็วอินเตอร์เน็ตจาก 1 กิกะบิตต่อ
วินาที เป็น 5 กิกะบิตต่อวินาที 
- ในส่วนที่จอดรถมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง คณะฯ จึงได้ด าเนินการปลูก
ต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาแก่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเพ่ือแก้ปัญหาเบื้องต้น 
จ านวน 12 ต้น และได้ด าเนินการจัดโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ มกราคม 2564 - 
มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
- เน่ืองจากโครงการถูกลดงบประมาณลงท าให้ไม่สามารถจัดซื้อเก้าอี้แถวน่ังก่อน
เข้าเรียนได้ จึงได้วางแผนน าเข้าไปขอครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินปี 2566 ต่อไป 
และได้การแก้ปัญหาโดยการย้ายเก้าอี้ท่ีอยู่เดิมจากมุมอับที่ไม่มีนักศึกษาน่ังไปไว้
หน้าห้องน่ังก่อนเข้าเรียนก่อน 
- สืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกเกณฑ์ประกันคุณภาพฯด้านกิจกรรม
ทางด้านภาษาและงบประมาณของคณะลดลง จึงได้จัดสมัมนาด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ซึ่งจัดข้ึนในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 

5 คณะควรเพ่ิมทักษะเชิงบรูณาการ ทักษะการใช้เครื่องส านักงาน และผู้มีทักษะ
ทางด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษา 

- คณะฯ ได้จัดโครงการปจัฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่
ตลาดแรงงาน ในวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กชกร เดชะค าภู เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้เครื่องใช้ส านักงานแก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องพนมศิลป์  
- กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชาจิตวิทยาเพ่ือการพัฒนาสังคม หัวข้อ "ปัญหา
ด้านสุขภาพจิตและเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น" ในวันที่ 14 มีนาคม 2564 

6 คณะควรประสานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) ให้มีความ
ชัดเจน ลดปัญหาการเพ่ิมภาระการสอน 

- คณะฯ ได้ประชุมร่วมกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) เพ่ือลดปัญหาภาระการ
สอน โดยวิธีการแบ่งรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนเท่าๆ กัน ในส่วนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (GE) จาก 2 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต จะใช้ภายในปีการศึกษา 2564 
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ล ำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

7 คณะควรเรง่รัดการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดแผนการเรียนของตนได้ 

คณะฯ ได้ด าเนินการอนุมัติการขอเทียบโอนผลการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 แล้วเสร็จในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งผลการเทียบ
โอนให้นักศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว และคณะฯ จะน าผลการขอเทียบโอนผล
การศึกษา ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ เพ่ือขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

8 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สาขานิติศาสตร์และสาขาภาษาจีน ควรมีการเร่งพัฒนา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้มากข้ึน 

คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14 
ธันวาคม 2563 

9 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คณะควรเพ่ิมชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์ (ตชด.) คณะฯ ได้ก าหนดชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบล กุดฉิม อ าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ นนเดือนตุลาคม 2563 
และมหาวิทยาลัยนครพนม มีค าสั่งที่ 1209/2563 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
บริการวิชาการ ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วยคณบดี น.ส.ประภา
พร สุริยสิทธ์ิ และน.ส.พัชรี พ่อบุตรดี 

10 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 ควรวางแผนการประเมินหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) 

- คณะฯ ได้จัดอันดับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ปี
ย้อนหลังอยู่ในระดับดี ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชานิติศาสตร์  
- คณะฯ ได้ด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพ่ือเข้าสู่การข้ึนทะเบียน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  (TQR) เมื่อวันศุกร์ ท่ี 18 ธันวาคม 2563    
โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ และอาจารย์
ภาวดี พันธรักษ์ จากคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อม
หลักสูตรเพ่ือเข้าสู่การข้ึนทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจในการการเขียนรายงานการ
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ล ำดับ
ที่ 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

ประเมินตนเอง (มคอ.7) และการจัดเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

11 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ควรให้อาจารย์สาขานิติศาสตร์ ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น 
กฎหมายแรงงานแก่นักศึกษาท่ีฝึกปฏิบัติที่แหล่งงานนอกเวลาต่างๆ 

คณะฯ ได้เชิญอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์มาเป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้ เรื่อง 
กฏหมายแรงงานให้แก่นักศึกษาท่ีท างานพิเศษในเวลาเรียน และนักศึกษาชั้นปีที่ 
3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 23 ก.ย. 63 ณ ห้องเรียนรวม 2 

12 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมให้ใช้แบบประเมินกลาง คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการจัดการให้บริการแก่นักศึกษา ตามแบบ
ประเมินกลางของมหาวิทยาลัยนครพนม ในเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 
และจะน าผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 5/2564 

13 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3 ควรหานักศึกษาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้สัดส่วน FTES ต่ออาจารย์
ประจ าเต็มเวลาเทียบเท่าตามเกณฑ์ 

คณะฯ ได้มีการออกแนะแนวสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว ใน
ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งได้จัดท าสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การรับสมคัรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเพจ 
Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาบริเวณริมถนนในจังหวัดนครพนม 
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ส่วนที ่3  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2563     
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มำตรฐำนที่  1   ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ที่  1.1 กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในคณะหรือวิทยำลัย 
(ระดับปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีในคณะ/วิทยำลัยที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ

อิสระภำยใน 1 ป ี
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยำ  ก่ิงไม้กลำง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยำ  ก่ิงไม้กลำง 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด 
 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท า      
แล้วแต่ไม่ได้เปล่ียนงานมาพิจารณา 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยท่ีได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี X 5 

 100 
 
หมำยเหตุ :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70 ให้ปรับคะแนน
เป็น 0 คะแนน เก็บจากบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาท่ีผ่านมา   
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

บัณฑิต จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 115 1.1-1.1  รายงาน

ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด 115 
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ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังส้ิน จ านวน 127 คน และตอบแบบสอบถามภาวะการ
มีงานท า จ านวน 115 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 5 สาขาวิชา มีภาวะการมีงานท า ดังนี้  

1. บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 79 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 75 
คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 94.94 มีงานท า จ านวน 72 คน และประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 3 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ท้ังหมดจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ส าเร็จการศึกษา จ านวน 1 คน ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 1 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 มีงานท า จ านวน 1 คน รวมมีงานท า ท้ังหมด
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100   

3. บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม ส าเร็จการศึกษา จ านวน 17 คน ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 14 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 82.36 มีงานท า จ านวน 13 คน และประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 1 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ท้ังหมดจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

4. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 10 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 7 คน ร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 70 มีงานท า จ านวน 7 คน รวมมีงานท า ท้ังหมดจ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100     

5. บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 20 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 18 คน ร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 90 มีงานท า จ านวน 16 คน และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 2 คน 
รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ท้ังหมดจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

สรุปในปีการศึกษา 2562 ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (115*100)/115 = ร้อยละ 100 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (100*5)/5 
= 5.00 คะแนน  

คะแนนท่ีได้ =  5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.2     กำรส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบกำรของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของทุกหลักสูตร
ในคณะหรือวิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำรและผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ นำยฤทธิพร  สุทธิไชยำ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยฤทธิพร  สุทธิไชยำ 

เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

1 - 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

1 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีระบบและกลไกในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

คณะฯ มรีะบบและกลไกในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ  
โดยมี Flow Chart ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 1.2-1.1  

1.2-1.1 ระบบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ (Flow 
Chart) 

 2 มีการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ จากการมีส่วน
ร่วมของหลักสูตรโดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนงานการ
ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 1.2-2.1 โดยการมีส่วนร่วม
จากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายงาน ตามค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ให้เป็นไปตามแผน 1.2-2.2 
และผ่านการเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 
7/2563 เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 
2563 1.2-2.3 

1.2-2.1 แผนงานการ
ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย ประจ าปี
การศึกษา 2563 
1.2-2.2 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์ฯ ท่ี 315/2563 
เรื่อง การแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย 
1.2-2.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
คณะฯ ครั้งท่ี 7/2563    
เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 
2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 มีส่ิงสนับสนุนการด าเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

คณะฯ มส่ิีงสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
- โดยได้น านักศึกษาช้ันปีสุดท้าย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์ สาขาภาษาจีน และ
สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเท่ียว จ านวน 113 คน  
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับนักศึกษา การ
อบรม “New GeN NPU สร้าง
ความตระหนักนักศึกษา สู่ความ
เป็นผู้ประกอบการ” โดยจัดใน
วันท่ี 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 1.2-3.1 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัด
กิจกรรมการน าเสนอสินค้าโอ
ท้อปส าหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ 
ห้องศาลจ าลอง คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมท่ีจัด
ขึ้นเป็นการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษากล้าพูด 
และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ โดย
จัดขึ้นวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2563 
1.2-3.2 
- สาขาพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงผล
งานจ าลองโมเดลธุรกิจ ซึ่งเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
วสาหกิจชุมชน สู่การพัฒนาเป็น 
Social Enterprise ฝึกทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต  
1.2-3.3 

1.2-3.1 กิจกรรมการอบรม 
“New GeN NPU- สร้าง
ความตระหนักนักศึกษา สู่
ความเป็นผู้ประกอบการ” 
1.2-3.2 กิจกรรมน าเสนอ
สินค้าโอท้อปส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
English OTOP 
Presentation  
1.2-3.3 กิจกรรมแสดงผล
งานจ าลองโมเดลธุรกิจ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 4 มีการประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
และมีการน าผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงในปี
ถัดไป 

คณะฯ ได้ประเมินความส าเร็จของ
ของแผนปีการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค์ของแผน  
1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะให้
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายเป็น
ผู้ประกอบการ ผลการด าเนินงาน 
คณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ 
จ านวน 3 กิจกรรม 1.2-4.1     
และน ารายงานแผนงานการ
ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย ประจ าปีการศึกษา 2563 
เสนอเข้าท่ีประชุมคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2564 
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้เก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 1.2-4.2 

1.2-4.1 รายงานแผนงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้าย ประจ าปี
การศึกษา 2563 
1.2-4.2 รายงานประชุมครั้ง
ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2564   
 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายท่ีมีความรู้หรือทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีรับ
การประเมิน 

คณะฯ มีนักศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีมี
ความสามารถด้านคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ จ านวน 125 
คน โดยคิดจากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท่ีสอบผ่านรายวิชาความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ วิชาการจัดการ
เศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน และ
วิชาธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนา ท่ี
เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ จากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายท้ังหมด 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ (125*100)/170 = 
73.52 1.2-5.1 

1.2-5.1 สรุปจ านวน
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบ
ผ่านรายวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ วิชาการจัดการ
เศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน 
และวิชาธุรกิจพื้นฐานกับ
การพัฒนา ท่ีเกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการ 

 

คะแนนท่ีได้ =  5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.3   ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกิจกรรมหรือ
โครงกำรที่สอดคล้องกับกำรแสดงออกในกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.นนัทภัค  ต้นโพธิ ์

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรค ำนวณ 
 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

X 100 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนท่ีได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ X 5 
 ร้อยละ 100 

 
หมำยเหตุ  อย่ำงน้อยต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ที่คณะหรือวิทยำลัย หรือ
มหำวิทยำลัยจัด 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำ จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับการแสดงออก
ในการต่อต้านคอรัปช่ัน 

140 1.3-1.1 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ
ส่งเสริมต่อต้านคอรัปชั่น 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย
ท้ังหมด 

170 1.3-1.1 สรุปผลการด าเนินงานโตรง
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและส่งเสริม
ต่อต้านคอรัปชั่น ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564  

 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีสอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปช่ัน จ านวน 140 คน และมีจ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย จ านวนท้ังหมด 170 คน คิดค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปช่ัน (140*100)/170 = 82.35 แปลงค่า
ร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (82.35*5)/100 = 4.11 คะแนน 
 

คะแนนท่ีได้ =  4.11  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.4   ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยที่สร้ำงหรือมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ผลงำนนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์  

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
 ค่าร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรมท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 

สูตรกำรค ำนวณ  

ค่ำร้อยละ = 
 จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X 100 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 

 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X 5 
ร้อยละ 60 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำ จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้าง
หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

115 
 

1.4-1.1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณานวัตกรรมของนักศึกษา 
ช้ันปีสุดท้าย 
1.4-1.2 รายงานผลการพิจารณา
นวัตกรรมของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
1.4-1.3 ผลงานของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 170 1.4-2.1 จ านวนรายช่ือนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย 

ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม 115 คน และมีจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย จ านวนท้ังหมด 170 คน คิดค่าร้อยละของ
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือ มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม          
(115*100)/170 = 67.65 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (67.65*5)/60 = 5.64 
 

คะแนนท่ีได้ =  5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.5   ร้อยละนักศึกษำที่รับเข้ำของหลักสูตรเทียบกับจ ำนวนของแผนรับของคณะหรือ
วิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยำ ก่ิงไม้กลำง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยำ ก่ิงไม้กลำง 

เกณฑ์กำรประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าของหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีจ านวนเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรค ำนวณ 
 

ค่าร้อยละ  =  
จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรท่ีรับเข้าจริง 

X 100 
จ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ในแผนรับ 

 

คะแนนท่ีได้  =  
 ร้อยละจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรท่ีรับเข้าจริง 

X 5 
 ร้อยละ 100 

 
คะแนนท่ีได้
ระดับคณะ  = 

 
ผลรวมคะแนนของหลักสูตรท้ังหมด 

 
จ านวนหลักสูตรในคณะท้ังหมด 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

สำขำวิชำ จ ำนวน
นักศึกษำตำม

แผนรับ  

จ ำนวน
นักศึกษำ
รับเข้ำจริง  

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คิดเป็น
คะแนน 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 80 69 86.25 4.31 
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 40 23 57.50 2.88 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 41 82.00 4.10 
4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 30 6 20.00 0 
5. สาขาวิชาภาษาจีน 40 43 107.50 5.00 
6. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 60 69 115.00 5.00 
7. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 25 4 16.00 0 

รวมทั้งสิ้น 325 255 484.25 21.29 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรท่ีรับเข้าจริง 255 คน และมีจ านวนนักศึกษา
ท่ีก าหนดไว้ในแผนรับ จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรท่ีรับเข้าจริง (255*100)/325 
= 78.46 คณะฯ มีผลรวมคะแนนของหลักสูตรท้ังหมด จ านวน 21.29 และมีหลักสูตรในคณะ จ านวน 7 หลักสูตร 
คิดเป็นคะแนนท่ีได้ระดับคณะ 21.29/7 = 3.04 คะแนน 
 

คะแนนท่ีได้ =  3.04  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  1.6   ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยที่มีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงครบถ้วน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ 1. ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 

2. ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ 1. น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์ 2. นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์ 2. นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
 
สูตรค ำนวณ 

ค่าร้อยละ  =  
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน X 100 
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนท่ีได้  =  
 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน X 5 
 ร้อยละ 80 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำ จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

138 1.6-1.1 สรุปผลการ
ประเมินนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 170 1.6-1.2 จ านวนรายช่ือ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน จ านวน 138 คน และมีจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย จ านวนท้ังหมด 170 คน คิดค่าร้อย
ละของจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน (138*
100)/170 = 81.18 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ  (81.18*5)/80 = 5.07 
 

คะแนนท่ีได้ =  5.00  คะแนน 
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มำตรฐำนที่  2   ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม   

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยในคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
  กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
   ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัย ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/
วิทยาลัยตามสูตร 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัยท้ังหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้  
= 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย 

X 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ในคณะ/วิทยาลัย ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลกำรค ำนวณ  
พื้นฐำน จ ำนวน

ยืนยัน 
หลักฐำน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
47 คน 2.1-1.1 ตารางแสดงจ านวน

อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2563 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 คน 2.1-1.1 ตารางแสดงจ านวน

อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2563 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 4 คน 2.1-1.2 ตารางแสดงจ านวน

อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2563 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4 คน 2.1-1.2 ตารางแสดงจ านวน

อาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 
ปีการศึกษา 2563 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ี ตีพิมพ์            
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

8 เร่ือง 2.1-1.3 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน   
8 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

8 เร่ือง 2.1-1.3 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จ านวน  
8 เร่ือง 
 



 
 

32 
 

พื้นฐำน จ ำนวน
ยืนยัน 

หลักฐำน 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ี ตีพิมพ์            
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ     
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ ในฐานข้อมูล         
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ     
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ 

2 เร่ือง 2.1-1.4  สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ
จ านวน 2 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 เร่ือง 2.1-1.4 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ
จ านวน 2 เร่ือง 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ท่ี ตีพิมพ์            
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล     
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ     
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

2 เร่ือง 2.1-1.5 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
จ านวน 2 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 เร่ือง 2.1-1.5 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฏ       
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
จ านวน 2 เร่ือง 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

6 เร่ือง 2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย     
ท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ จ านวน 6 เรื่อง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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พื้นฐำน จ ำนวน
ยืนยัน 

หลักฐำน 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6 เร่ือง 2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย    
ท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ จ านวน 6 เรื่อง 

รวมจ ำนวนผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 18 เรื่อง  
 
ผลกำรด ำเนินงำน  
 1. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่มีในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
จ ำนวน 2 เรื่อง 
สำขำวิชำนิติศำสตร ์

 

ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน ปัญหาการใช้สิทธิในการเปลี่ยนมือท่ีดินตาม

พ ระ ร า ชบัญญั ติ ก า รปฏิ รู ป ท่ี ดิ น เ พื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.) 

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 51 (มกราคม-มีนาคม 
2563) หน้า 44-55 

2 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน ปัญหาความรับผิดในการปลอมวัตถุมงคลใน
ประเทศไทยพิเคราะห์และเปรียบเทียบตาม
กฎหมายอาญา และกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 51 (มกราคม-มีนาคม 
2563) หน้า 56-67 

 
 

 2. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณท์ี่มีกำรตพีิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่งจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดบัชำติ (ค่ำถ่วงน้ ำหนกั 0.20) จ ำนวน 8 เรื่อง 
สำขำวิชำภำษำจีน 
 

ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร ่
1 อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในช้ันเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมบริการ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8  “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2563 

2 อาจารย์ธัญจิรา ศรีกระจ่าง การศึกษาการเลือกใช้แอพพลิเคชันในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา
ไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ในช่วง
การระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) 

ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8  “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
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ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร ่
สกลนคร วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2563 

3 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  
พิเชษฐ์ลดารมณ ์

วิเคราะห์กลยุทธ์การแปลช่ือละครโทรทัศน์
จีนเป็นภาษาไทยบนแอพพลิเคช่ัน WeTV 
Thailand 

ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8  “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2563 

4 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน       
อรรคศรีวรโชติ 

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง
เร่ืองค าศัพท์ภาษาจีนสัตว์โลกน่ารู้ 

ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8  “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2563 

5 อาจารย์ปรียากร บุญธรรม วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้บทขยายกริยา
ในภาษาจีนของนักศึกษาไทย : กรณีศึกษา 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ช้ันปีท่ี 2 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8  “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมท่ียั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันท่ี 28 พฤศจิกายน 
2563 

 

สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน 
ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร ่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.อภิกนิษฐา เนาเลาห์ 
อาจารย์ ดร.พัชรวดี  
เพ็งสระเกตุ 

ปัญหาความยากจนของเกษตรกรท่ีมีรายได้
ตกเกณฑ์ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานในพื้นท่ี
ต าบลโพธิ์ตาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ประชุมวิชาการระดับชาติร าไพ
พรรณี ครั้งท่ี 14 วิจัย นวัตกรรม
รังสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคมอย่างยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 18 ธันวาคม 
2563 
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สำขำวิชำพัฒนำสังคมและสิง่แวดลอ้ม 
 

ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร ่
1 อาจารย์ ดร.พัชรวดี  

เพ็งสระเกตุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อภิกนิษฐา  เนาเลาห์ 
 

ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก 
กรณีศึกษา บ้านหนองปลาดุก ต าบลบ้านผึ้ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ประชุมวิชาการระดับชาติร าไพ
พรรณี ครั้งท่ี 14 วิจัย นวัตกรรม
รังสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคมอย่างยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 18 ธันวาคม 
2563 
 

2 อาจารย์จฑุาลักษณ์ แสนโท ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาท างานของ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม 

ประชุมวิชาการระดับชาติร าไพ
พรรณี ครั้งท่ี 14 วิจัย นวัตกรรม
รังสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคมอย่างยั่งยืน ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 18 ธันวาคม 
2563 

 

 3. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณท์ี่มีกำรตพีิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่งจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดบันำนำชำติ (ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 0.40) จ ำนวน 2 เรื่อง 
สำขำวิชำมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมและกำรทอ่งเที่ยว  
 

ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  

เจียวิริยบุญญา 
Edit identities Cultural Practices and the 
Changing Political Landscape of Modern 
Southeast Asia 

AAS-in-Asia 2020 (Asia at the 
Crossroads , June 29 – July 01 
2020 , Kobe Japan 

 

สำขำวิชำภำษำจีน  
 

ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง แหล่งตพีิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ Dr.Shih Yi  Huang 

 
Intercultural Adaptation of Chinese 
Lecturers in Thailand 

Humnaities, Arts and Social 
Sciences Studies  
Vol. 20(2) : 373-398,2020 

 

 

 4. ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรอืองคก์รระดบัชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนนิกำร (ค่ำถ่วงน้ ำหนกั 1.00) จ ำนวน 6 เรื่อง 
ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง หน่วยงำน 
1 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย 

(1,002,250 บาท) 
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
ระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

2 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย 
(71,000 บาท) 

การส ารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ :  
บทส ารวจเครือข่าย สถานะองค์ความรู้     
ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและเสนอแนวทางการส่งเสริม

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
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ที่ รำยช่ือ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรือ่ง หน่วยงำน 
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานนอก
ระบบ 

3 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย 
(4,8000,000 บาท) 

โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่มี
จุดเน้นส าคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

4 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย 
(150,000 บาท) 

การพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวันส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกระทวงการ
อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 

5 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ   
(257,080 บาท) 

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ 
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
(280,000 บาท) 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
นครพนมเพื่อก่อตั้งพพิิธภัณฑ์มีชีวิต 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

  

  
 ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าท้ังหมด จ านวน  47  คน และอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 
จ านวน 4 คน  รวมมีอาจารย์ประจ าและลาศึกษาต่อท้ังส้ิน 51 คน คณะมีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
       1)  มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่มีในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
จ านวน 2 เรื่อง (0.80 * 2= 1.60)   
       2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.20) จ านวน 8 เรื่อง (0.20*8=1.60)     
       3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.40) จ านวน 2 เรื่อง (0.40*2=0.80)       
      4) มีผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) จ านวน 6 เรื่อง 
(1.00*6=6.00)  
      รวมทั้งหมดจ านวน 18 เรื่อง ค่าถ่วงน้ าหนักได้เท่ากับ  (1.60+1.60+0.80+6.00=10)  
      คิดเป็นร้อยละ (10*100/51=19.60) 
      แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน  (19.60*5)/20 = 4.90  
 

คะแนนท่ีได้ =  4.90  คะแนน 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยท่ีสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ท่ีตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 5 
 
สูตรกำรค ำนวณ   
           1. ค านวณค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยท่ีสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ท่ีตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ 
 

ค่ำร้อยละ =  

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ ท่ีคณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ท่ีตอบ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หรือภูมิภาคหรือประเทศ 
 

X 100 
จ านวนงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 

 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ ท่ีคณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัยท่ีตอบยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ X 5 
 

ร้อยละ 5 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน หลักฐำน 
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวทิยาลัย 
ท่ีตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ 

70,500 บาท 2.2-1.1 สัญญาทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 13,004,444 บาท  
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ร้อยละของงบประมำณเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยที่สนับสนนุผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยำลัย ที่ตอบยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย
หรือภูมิภำคหรือประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ มีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ท่ีตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ จ านวน       
70,500 บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด จ านวน 13,004,444 บาท คิดเป็นร้อยละ 
(70,500*100)/ 13,004,444 = 0.54 แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน (0.54*5)/5 = 0.54 คะแนน 

 

คะแนนท่ีได้ = 0.54  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนภำยในกับภำยใน และหน่วยงำนภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ ์
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก ท่ีก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 
สูตรกำรค ำนวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 
 

ค่ำร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก X 100 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ในคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 

 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวตักรรมท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ

หน่วยงานภายนอก X 5 

 ร้อยละ 50 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลงำน จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และ
หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 

6  เรื่อง 2.3-1.1 สรุปจ านวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงาน
ภายในกับหน่วยงานภายนอก 
จ านวน 6 เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ในคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 

18  เรื่อง 2.3-1.2 สรุปจ านวนจ านวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ท้ังหมด จ านวน 18 เรื่อง 
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ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยำลัย ที่เกิดจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ จ ำนวน 6 เร่ือง ดังนี้ 

ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง เครือข่ำย 
1 อาจารย์ ดร.คณิน 

เชื้อดวงผุย 
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก
ระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น  

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

2 อาจารย์ ดร.คณิน  
เช้ือดวงผุย 
 

การส ารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ :
บทส ารวจเครือข่าย สถานะองค์ความรู้ 
ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและเสนอแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานนอก
ระบบ 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

3 อาจารย์ ดร.คณิน  
เช้ือดวงผุย 
 

โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่
มีจุดเน้นส าคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

4 อาจารย์ ดร.คณิน  
เช้ือดวงผุย 

การพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวันส าหรับผู้สูงอายุ 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกระทวงการ
อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
(อว.) 

5 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ   
 

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ กรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 
สุมาล ี
 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินเมือง
นครพนมเพื่อก่อต้ังพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

 

  

 ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ มีผลงานวิจัยท้ังหมด จ านวน 18 เรื่อง และมีจ านวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ท่ีเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 6 เรื่อง  
 คิดเป็นร้อยละ (6*100)/18 = 33.33  แปลงเป็นค่าคะแนน (33.33*5)/50 = 3.33 
 

คะแนนท่ีได้ =  3.33 คะแนน 
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มำตรฐำนที่  3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยำลัย 

 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการ

ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
ก าหนด ตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

คณะฯ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมร่วมกับชุมชน 3.1-1.1  
เพื่อจัดท าแผนงานบริการวิชาการ
ประจ าปีการศึกษา 2563   
3.1-1.2 โดยก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จท้ังในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 7/2563 
เมื่อวันท่ี  28 สิงหาคม 2563 
3.1-1.3 
 

3.1-1.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะศิลป
ศาสตร์ฯ ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2563 
3.1-1.2 แผนงานบริการ
วิชาการประจ าปีการศึกษา 
2563 
3.1-1.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 
7/2563 เมื่อวันท่ี  28 
สิงหาคม 2563 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

คณะฯ มีแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 
หรือสังคม 3.1-2.1 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้ง
ท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี  28 สิงหาคม 
2563 3.1-2.2 

3.1-2.1 แผนงานบริการ
วิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ประจ าปี
การศึกษา 2563   
3.1-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ ์
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันท่ี    
28 สิงหาคม 2563 

 3 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
มีโครงการท่ีบริการแบบให้
เปล่า 

คณะฯ มโีครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมท่ีให้เปล่ามีจ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับปริญญาตรี: การจัดกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์
บ้านกุดฉิม ต าบลกุดฉิม อ าเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
3.1-3.1 

3.1-3.1 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมท่ี
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ปริญญาตรี: การจัดกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต าบล
กุดฉิม อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

คณะฯ  ได้ประเมินความส าเร็จ
ของการด าเนินโครงการบริการ
วิชาการตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด โดย
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดปีการศึกษา 2563 3.1-4.1 
และผ่านความเห็นชอบจาก
ประชุมคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อ
วันท่ี 21 เมษายน 2564   
3.1-4.2 

3.1-4.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัว ช้ีวัด ปี
การศึกษา 2563  
3 . 1 - 4 . 2   ร าย ง านการ
ประชุมคณะศิลปศาสตร์
และครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 
21 เมษายน 2564   

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

คณะกรรมการจัดท าแผนบริการ
วิชาการ 3.1-5.1 น าข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2564  3.1-5.2  
มาประชุมเพื่อเตรียมจัดท า (ร่าง) 
แผนบริการวิชาการปีการศึกษา 
2564 3.1-5.3 

3.1-5.1 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท า
แผนงานบริการวิชาการ  
3.1-5.2 คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
4/2564 เมื่อวันท่ี 21 
เมษายน 2564   
3.1-5.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผน
บริการวิชาการ ครั้งท่ี 
3/2564 เมื่อวันท่ี 30 
มิถุนายน 2564 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
โดยได้ร่วมกิจกรรมกับสถาบัน   
ในโครงการบริการวิชาการตาม

3.1-6.1 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1209/2563 
เรื่อง แต่งคณะกรรมการ
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
แนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน โครงการบริการวิชาการ
ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 3.1-6.1 โดยมี
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม คณะฯ 
ด าเนินโครงการร่วมกับส านัก
วิทยาบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม วันท่ี 21 - 22 ธันวาคม 
2563 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ชูทิศวิทยา 3.1-6.2 

บริการวิชาการ ประจ า
มหาวิทยาลัยนครพนม 
3.1-6.2 สรุปโครงการ
บริการวิชาการโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
ร่วมกับส านักวิทยบริการ 

 
คะแนนท่ีได้ = 5.00  คะแนน 

  

https://drive.google.com/file/d/1P1b3sBIV8-1TfEnPHYUOhtwdkPAiYo_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1b3sBIV8-1TfEnPHYUOhtwdkPAiYo_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1b3sBIV8-1TfEnPHYUOhtwdkPAiYo_d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1b3sBIV8-1TfEnPHYUOhtwdkPAiYo_d/view?usp=sharing
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มำตรฐำนที่  4   ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1    ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มีระบบและกลไกการเข้า
ไปมีส่วนร่วมด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏใน
คู่มอืปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-1.1 และได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานโดยแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้า
สาขาวิชา และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-1.2  

4.1-1.1 คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1-1.2 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดการ
ประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ก าหนดตัวชี้วัดของแผนรวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ในวันท่ี 19 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน M       
4.1-2.1 และได้ด าเนินการจัดท า
รูปเล่มแผนปฏิบัติงานด้านท านุ

4.1-2.1 รายงานการ
ประชุม เรื่องการจัดท า
แผนปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 19 สิงหาคม 
2563 
4.1-2.2 แผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 4.1-2.2 

 3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 
/2563 เพื่อก ากับติดตามแจ้งเรื่อง
แผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2563 
ให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาทราบ
และให้ก ากับติดตามนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในวันท่ี 23 
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
ช้ัน M 4.1-3.1 และประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 
/2563 เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปี
การศึกษา 2563 ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน M 4.1-3.2 

4.1-3.1 รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2563 
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันท่ี 23 กันยายน 2563 
4.1-3.2 รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 2/2563 
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563   

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

คณะฯ ได้จัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 
เพื่อประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และผลการ
ด าเนินงานดังนี ้แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมประจ าป ี2563 มี
โครงการ จ านวน 3 โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 
และมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 1. 
มีการด าเนนิโครงการตามแผนฯใน

4.1-4.1 รายงานสรุป
ประเมินผลความส าเร็จการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปีงบประมาณ 2564 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ผลการด าเนินการ 
66.67 2. มีจ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 2 โครงการ ผลการด าเนินงาน
2 โครงการ 3. มีจ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไมน่้อย
กว่า 1 โครงการ ผลการด าเนินการ 
1 โครงการ 4.1-4.1 

 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ ได้น าผลการประเมินในข้อ 
4 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯครั้งท่ี 3/2564       
ในวันท่ี 24 มีนาคม 2564 เพื่อหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมและการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
จะปรากฎในแผนฯประจ าปี 
2564 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 4.1-5.1 และได้น าผลการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ มาประชุมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 
12 พฤษภาคม 2564 ครั้งท่ี 1 
/2564 เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-5.2 

4.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
3/2564 ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2564 
4.1-5.2 รายงานการ
ประชุมสโมสรนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ครั้งท่ี 1 /2564 ในวันท่ี 12 
พฤษภาคม 2564 
 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

คณะฯ ได้ด าเนินการโครงการ/
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โครงการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสังคีตริม
โขง แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในวันท่ี 20-21 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียน
เชียงยืนวิทยา วัดเวินพระบาทเวิน

4.1-6.1 สรุปโครงการ/ 
กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสังคีตริมโขง 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปลา อ าเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 4.1-6.1 

 
คะแนนท่ีได้ = 

 
5.00  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

48 
 

มำตรฐำนที่  5   ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1   ระบบและกลไกกำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัย ฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.นนัทภัค  ต้นโพธิ ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.นนัทภัค  ต้นโพธิ ์

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะหรือ
วิทยาลัย 

คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2563 5.1-1.1 และได้
ด าเนินการจัดเตรียมห้องบริการ
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษาเมื่อมี
ปัญหาในเรื่องการเรียนและเรื่อง
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ห้องให้บริการตั้งอยู่ท่ี ช้ัน M 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.1-1.2 โดยให้ค าแนะน าปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียน  และการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านทางส่ือ
ออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 เช่น การให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับทุน กยศ. การให้
ค าปรึกษาปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน เป็นต้น ดังปรากฎใน
หลักฐานข้อความเพจเฟสบุ๊ค  
5.1-1.3   

5.1-1.1 ค าส่ังท่ี 143/2563 
เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษานักศึกษาฯ 
5.1-1.2 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษาฯแก่นักศึกษา 
5.1-1.3 ข้อความเพจ
เฟสบุ๊ค 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน            

คณะฯ มีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร โดยมีการ

5.1-2.1 ตู้งานของกรมการ
จัดหางาน 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. ตู้งานของกรมการจัดหางาน 
5.1-2.1 
2. Facebook กลุ่มคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 5.1-2.2 
3. Facebook กลุ่ม กยศ. คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม 5.1-2.3 
4. เว็บไซด์คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.1-2.4 

5.1-2.2  
https://www.facebook.
com/groups/flasnpu  
5.1-2.3 
https://www.facebook.
com/groups/521870731
200699 
5.1-2.4 
http://flas.npu.ac.th/we
b/web/index.php?page
=main 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพให้แก่
นักศึกษาท่ีก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าว
สู่ตลาดแรงงาน และส่งเสริม
ต่อต้านคอรัปช่ัน ในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องพนม
ศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กชกร เดชะค าภู เป็นวิทยากร
ให้ความรู้การใช้เครื่องใช้
ส านักงาน แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
5.1-3.1 

5.1-3.1 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการปัจฉิม
นิเทศเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาฯ ในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะฯ ได้มีการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และจัดบริการของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 5.1-4.1 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา 6 
สาขาวิชา ช้ันปีท่ี 1-4 จ านวน 
103 คน  
โดยให้นักศึกษาตอบแบบประเมิน 
โดยแบ่งรายการประเมินแบ่งเป็น 
3 ประเด็น ดังนี้ 

5.1-4.1 รายงานผลการ
ประเมิน คุณภาพการจัด
กิจกรรมและจัดบริการของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1. การจัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  
ผลการประเมินของนักศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉล่ีย 3.65    
2. การจัดบริการให้ข้อมูลของ
หน่วยงาน ท่ีให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลา และนอกเวลาแก่
นักศึกษาในคณะ 
ผลการประเมินของนักศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มาก ค่าเฉล่ีย 3.69   
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อม เพื่อการ
ท างาน เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาและเพื่อเป็นการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการ
ประเมินของนักศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ีย 3.66  
โดยท้ังสามกิจกรรม มีระดับความ
พึงพอใจจากการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ อยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ีย 3.68  
ข้อเสนอแนะอื่นๆ แยกตาม
ประเด็นการให้บริการ 
1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา 
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
- มีเปิดช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อ
ได้ตลอด ได้ค าตอบเร็ว  

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน

คณะฯ ได้น ารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม 
และจัดบริการของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2563 เข้าท่ีประชุม

5.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 
5/2564 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
5/2564 วันท่ี 17 พฤษภาคม 
2564 5.1-5.1 เพื่อพิจารณาเพื่อ
น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
พัฒนาในการให้บริการต่อไป มติท่ี
ประชุมเห็นควรว่า 
1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา 
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
- ไปพบเจ้าหน้าท่ีหากไม่เจอ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทาง
โทรศัพท์ได้ 
- มีช่องทางทางออนไลน์ให้ติดต่อ
ได้ตลอดเพื่อรับทราบค าตอบ
อย่างรวดเร็ว 
2) การให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาในคณะ 
- ช่วงโควิดนักศึกษาไม่มีงานพิเศษ
ท า  
3) กิจกรรมท่ีคณะจัดให้นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
ท างาน 
- อยากให้มีการจัดติวสอบ ภาค ก 
กับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
- เสริมการให้ความรู้หรืออบรม
ระเบียบงานสารบัญ ให้แก่ 
นักศึกษาขณะเรียน เพื่อ
เตรียมการออกฝึกงานและการ
ท างานต่อไป  

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะฯ ได้จัดโครงการในหัวข้อ 
“การพัฒนาศักยภาพการท างาน
ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด-
19” โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์  
แสนโท เป็นวิทยากร ท าให้ศิษย์
เก่าได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
การปรับสภาพการท างานในยุค

5.1-6.1 สรุปรายงานการ
พัฒนาศักยภาพการท างาน
ในสถานการณ์โรคระบาด 
โควิด-19 ในวันท่ี 12 
ธันวาคม 2563   
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
โรคระบาด ต่อไปได้ จัดขึ้นในวันท่ี 
12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนม
ศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษามหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 5.1-6.1   

 
คะแนนท่ีได้ = 5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ระบบและกลไกกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัย ฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะหรือวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา
2563 5.2-1.1 ได้ด าเนินการ
ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันท่ี 
19 สิงหาคม 2563 5.2-1.2 และ
ได้ด าเนินการสรุปการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 5.2-1.3 

5.2-1.1 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา2563 
5.2-1.2 รายงานการ
ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.2-1.3 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และกิจกรรมได้มี
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตฯ TQF ท้ัง 5 ด้านอย่าง
ครบถ้วน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
โครงการสโมสรนักศึกษา ในวันท่ี 
21 – 22 มีนาคม 2564  
2. ความรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนา
นักศึกษา กิจกรรมอบรมเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา ในวันท่ี 13 มกราคม 
2564 

5.2-2.1 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.2-2.2 แบบสรุปรายงาน
ผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
โครงการพัฒนานักศึกษา 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย ในวันท่ี 24 มกราคม 
2564 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่ 
โครงการกีฬานักศึกษา ใน
ระหว่างเดือน มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2564 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ โครงการ
พัฒนานักศึกษา : กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ ในวันท่ี 6 มกราคม 2564 
5.2-2.1 
และได้สรุปรายงานผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 5.2-2.2 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมเรื่องการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา ในวันท่ี 
13 มกราคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ ได้มีการอบรม
ในหัวข้อเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาและบทบาทหน้าท่ี
ส าหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ได้น าไปใช้ในการท ากิจกรรมและ
การเรียนต่อไป 5.2-3.1 

5.2-3.1 รายงานสรุปผล
การด าเนินกิจกรรมอบรม
เรื่องการประกนัคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

 4 กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับชาติ หรือ
ศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ 

คณะฯ ได้ด าเนินกิจกรรมบ ารุง
พระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนบ้าน
เนินสะอาดในกิจกรรมกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอุโบสถวัดศรีบุญเรือง ใน
วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 5.2-4.1 

5.2-4.1 รายงานสรุป
กิจกรรมบ ารุง
พระพุทธศาสนาร่วมกับ
ชุมชนบ้านเนินสะอาด 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 5 ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มี

การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดย
ปรากฏในรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ประจ าปีการศึกษา 
2563 5.2-5.1   

5.2-5.1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการประจ าปี
การศึกษา 2563 

 6 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได้จัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพื่อประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
โดยมีผลดังนี้ จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ตามแผน โดยวัดตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน ดังนี้ 
1. มีการด าเนินโครงการตามแผน
ฯ ในปีงบประมาณ2564 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 
100  
2. จ านวนโครงการท่ีท าให้เกิด
การพัฒนาตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ท่ี 21 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม จ านวน        
1 โครงการ 
3. จ านวนโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
ท้ัง 5 ด้าน บรรลุเป้าหมาย     
ท้ัง 5 ด้าน  
ผลการด าเนินงาน ด าเนินการจัด
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ

5.2-6.1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการประจ าปี
การศึกษา 2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติครบท้ัง 5 ด้าน 
5.2-6.1 

 7 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได้มีการน ารายงาน
สรุปผลการประเมินความส าเร็จ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม        
ประจ าปีการศึกษา 2563 เข้าท่ี
ประชุม คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ครั้งท่ี 2/2564 วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรายงานต่อ
ท่ีประชุมให้รับทราบ 5.2-7.1  
ได้น ารายงานสรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 
2563 เข้าท่ีประชุมประจ าคณะฯ 
ครั้งท่ี 3/2564 ในวันท่ี 29 
มีนาคม 2564 เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนา 5.2-7.2 และน า
มติท่ีประชุมประจ าคณะครั้งท่ี
3/2564 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2564 เข้าท่ีประชุม 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
ครั้งท่ี 5/2564 ในวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2564 เพื่อน ามติท่ี
ประชุมคณะมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปีการศศึกษา
ถัดไป 5.2-7.3 

5.2-7.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  
ครั้งท่ี 2/2564 
5.2-7.2 รายงานการ
ประชุมประจ าคณะฯ  
ครั้งท่ี 3/2564 
5.2-7.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  
ครั้งท่ี 5/2564 

 
คะแนนท่ีได้ = 5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.3 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสังกัดคณะหรือ
วิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยำ  ก่ิงไม้กลำง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยำ  ก่ิงไม้กลำง 

เกณฑ์กำรประเมิน   
 ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนด    
เป็น 5 คะแนน 
 ในกรณีท่ีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐานและน าค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อย
ละ 20 ก าหนดเป็น 0 คะแนน 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อย
ละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 1) ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร 
 

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ าท่ีเป็นจริง 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

 สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  
 2) น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 

  2.1) ค่าร้อยละท่ีน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  
  2.2) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
  2.3) ค่าร้อยละท่ีมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  =  
 

5- 
(ค่าร้อยละท่ีค านวณได้จาก 2.3)  

4  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
สำขำวิชำ รวมค่ำ FTES จ ำนวนอำจำรย ์ ร้อยละ 

ระดับปริญญำตรี 
ด้ำนสังคมศำสตร์ 
    1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 211.33 7 -72 
    2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 48.00 5 -80 
    3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 91.67 12 -52 
     4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 21.42 6 -76 
    5. สาขาวิชาภาษาจีน 68.17 7 -72 

รวมด้ำนสังคมศำสตร์ 440.58 37 -352 
ด้ำนนิติศำสตร์ 
    1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 156.00 7 -86 

รวมด้ำนนิติศำสตร์ 156.00 7 -86 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
    1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 2.00 3 -88 

รวมระดับบัณฑิตศึกษำ 2.00 3 -88 
รวมคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 600.18 47 -526 

  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี           
มีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 596.58 ระดับบัณฑิตศึกษามีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 2.00 และเมื่อปรับค่าจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีแล้วมีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 596.58+(1.8X2.00) 
= 600.18  คณะมีจ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2563 จ านวน 47 คน ค านวณหาค่าความแตกต่าง
จากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ -526 คิดเป็น 5 คะแนน 
 

คะแนนท่ีได้ = 5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมของ
คณะหรือวิทยำลัย 

ชนิดชองตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม        
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ี
ถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

คณะฯ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบันและ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด โดยมีระบบบริหาร
งานวิจัยในคู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.4-1.1 ค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2563 5.4-1.2 มี
แผนปฏิบัติงานวิจัย ประจ าปี 
งบประมาณ 2563 ท่ี
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะฯ 5.4-1.3 
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2564  5.4-1.4 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

5.4-1.1  คู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 
5.4-1.2 ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจ าคณะฯ 
5.4-1.3  แผนปฏิบัติ
ราชการงานวิจัย คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.4 -1.4  ประกาศคณะฯ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
5.4-1.5 ระบบฐานข้อมูล
วิจัย และนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลวิจัย 
และนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 
5.4-1.5 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้  
2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมหรือ
หน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.4 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์
ของสถาบันโดยมี
ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 5.4-2.1 มีห้อง
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น 
ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย 5.4-
2.2  ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมี
ความปลอดภัย มีการยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/  
5.4-2.3 คณะฯจัดโครงการ
จัดการความรู้ (KM) ด้านการ
วิจัยในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 
2563 ในหัวข้อ การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
และวันท่ี 8 มกราคม 2564 
โดยมี วิทยากร คือ อาจารย์
คมศักดิ์ หารไชย จากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม การ
แลกเปล่ียนรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์จริง  
5.4-2.4 

5.4-2.1 รูปศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
5.4-2.2 รูปห้องสารสนเทศ
สนเทศเพื่อการสืบค้น ส านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลวิจัย 
5.4-2.3  ระบบอินเตอร์เน็ต
เพื่อการสืบค้น 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/  
5.4-2.4 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ (KM) ด้าน
การวิจัยในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563  
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือ

กองทุนคณะของคณะหรือ
วิทยาลัย เพื่อเป็นทุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 

คณะฯ  มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะเพื่อเป็น
ทุนวิจัยโดยมีประกาศคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
จ านวน 7 ทุน ดังนี้  
1. ทุนละ 11,000 บาท 
จ านวน 2 ทุน 
2. ทุนละ 10,000 บาท 
จ านวน 2 ทุน 
3. ทุนละ 9,500 บาท 
จ านวน 3 ทุน 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 70,500 
บาท 5.4-3.1 และประกาศ
คณะฯ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2564 5.4-3.2  

5.4-3.1 ประกาศคณะฯเรื่อง 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 7 ทุน 
5.4-3.2 ประกาศคณะฯ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2564 
 

 4 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้หรือกองทุนของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  โดยจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ในการ
ให้ทุนวิจัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่และตีพิมพ์
ผลงาน จ านวน 70,500 บาท  
5.4-4.1 และปรากฎในสัญญา
ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2564 
5.4-4.2 

5.4-4.1 แผนปฏิบัติราชการ
งานวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
5.4-4.2 สัญญาทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564 
 
 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยด้านศักยภาพการ
ท าวิจัย มีการสร้างขวัญก าลังใจ
และยกย่องอาจารย์และนักวิจัย

คณะฯจัดโครงการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านการวิจัยใน
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก

5.4-5.1 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ (KM) ด้าน
การวิจัยในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 

แหล่งทุนภายนอก และวันท่ี 
8 มกราคม 2564 โดยมี 
วิทยากร คือ อาจารย์คมศักดิ์ 
หารไชย จากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม การแลกเปล่ียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง  
5.4-5.1 คณะฯ ได้มอบเกียรติ
บัตรยกย่องนักวิจัย ในการไป
น าเสนอผลงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย จ านวน 
13 คน 5.4-5.2 

5.4-5.2 เกียรติบัตรยกย่อง
นักวิจัย จ านวน 13 คน  

 6 มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยเพื่อ
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
กรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ์ของวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

คณะฯ มีประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 
14 ธันวาคม 2563  เพื่อ
ช้ีแจงระบบและกลไกของ
มหาวิทยาลัยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
5.4-6.1 และสรุปโครงการ
จัดการความรู้ (KM) การวิจัย 
5.4-6.2 

5.4-6.1 สรุปรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม คณะ ก ร ร ม ก า ร
บริ ห า ร ง านวิ จั ย  ครั้ ง ท่ี  
1/2563 วันท่ี 14 ธันวาคม 
2563 
5.4-6.2 สรุปโครงการจัดกา
ความรู้ (KM) การวิจัย  

 
คะแนนท่ีได้ = 5.00 คะแนน 
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ตัวชี้วัดที่  5.5 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยำลัย   

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

   จ านวนเงินสนับสนุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

สูตรกำรค ำนวณ :  
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
         2. แปลงจ านวนเงินท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =     
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

X100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
 
 
 
 
 



 
 

64 
 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน หลักฐำน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

70,500 บาท 5.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 7 ทุน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70,500 บาท  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายนอกสถาบัน 

6,560,250 
บาท 

5.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 6 ทุน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,560,250 

บาท 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

47 คน 5.5-1.3 ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 
2563 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 คน  
จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

-  

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

 *หมำยเหตุ : คณะไม่มีมีนักวิจัยประจ า  
 
ทุนภายใน  

ท่ี ชื่อผู้วิจัย เร่ือง จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : 
กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม 

11,000 

2 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจีย
วิริยบุญญา 

เทคนิคการพยากรณ์และความเช่ือในชีวิตประจ าวันของ
ชาวดิจิทัลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมใน
จังหวัดกรุเทพมหานครและจังหวัดนครพนมท่ี
ประยุกต์ใช้การพยากรณ์ดวงชะตาในพื้นท่ีส่ือสังคม
ออนไลน ์

10,000 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย เร่ือง จ านวนเงิน 
(บาท) 

3 อาจารย์ ดร.ปุณชญา  
ศิวานิพัทน์ 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านกิจกรรมชมรม 

9,500 

4 อาจารย์ณัฐพล อันชัน ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐ 

9,500 

5 อาจารย์มนันยา โพธิราชา ความส าคัญของการเป็นพลเมืองโลกส าหรับบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในอนาคต 

9,500 

6 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ 
พิเชษฐ์ลดารมณ์ 

การสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายจีนผ่าน
ศิลปะการแสดงเอ็งกอ กรณีศึกษา คณะเอ็งกอ ศาลเจ้า
ปู-่ย่า จังหวัดอุดรธานี 

10,000 

7 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ 

ศรีสัตตนาคาคติ : วัฒนธรรมจารึกแสวงบุญกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นเมือง
นครพนม 

11,000 

รวมทั้งสิ้น (-เจ็ดหม่ืนห้ำร้อยบำทถ้วน-) 70,500  
 

ทุนภำยนอก 
ท่ี รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเร่ือง หน่วยงำน จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1 อาจารย์ ดร.คณิน          

เช้ือดวงผุย 
 

โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไกระดับ
จังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 
จังหวัดขอนแก่น 

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

1,002,250 

2 อาจารย์ ดร.คณิน  
เช้ือดวงผุย 

การส ารวจสถานการณ์แรงงาน
นอกระบบ :บทส ารวจเครือข่าย 
สถานะองค์ความรู้ ความเสี่ยง
และแนวปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
เสนอแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ 

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

71,000 

3 อาจารย์ ดร.คณิน 
เช้ือดวงผุย 

โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาวะที่มีจุดเน้นส าคัญ โดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม 

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

4,800,000 

4 อาจารย์ ดร.คณิน  
เช้ือดวงผุย 

การพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวัน
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ

150,000 
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ท่ี รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเร่ือง หน่วยงำน จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

กระทวงการอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) 

5 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ   
 

โครงการการศึกษาแนวทางการ
จัดการองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน 
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีน
ไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

กองทุนจัดการซากดึกด า
บรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

257,080 

6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 
สุมาลี 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพื่อ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 280,000 

รวมทั้งสิ้น (-หกล้ำนห้ำแสนหกหม่ืนสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน-) 6,560,250 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะฯ มี เงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิ จัย                     
ในปีงบประมาณ 2564 จากภายในสถาบัน จ านวน 70,500 บาท และภายนอกสถาบัน จ านวน 6,560,250 บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  (70,500 + 6,560,250) = 6,630,750 บาท มีอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อจ านวน 47 คน ดังนั้น คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าเท่ากับ (6,630,750/47 = 141,079.78  บาท/คน ซึ่งตามเกณฑ์แล้วเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 25,000 บาท/คน จะได้ 5 คะแนน ด าเนินการได้ 141,079.78 บาท/
คน คิดเป็น 5.00 คะแนน 
 

คะแนนท่ีได้ = 
 

 5.00   คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.6  ระบบและกลไกกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ 1. ผศ.ดร.ส ำรำญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ 

2. ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
3. ผศ.ดร.กชกร  เดชะค ำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 

ผู้รับผิดชอบ 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 

ผู้จัดเก็บข้อมูล 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 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 ทบทวนและจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของคณะหรือ
วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี   
และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 โดยมีส่วนร่วมกับบุคลากร
ภายในคณะฯ มีตารางวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม

5.6.-1.1 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทย์ 5 ปี (2560-2564) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.6-1.2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
(2560-2564) 
5.6-1.3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.6-1.4 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
5.6.-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 7/2563 วันพุธ ท่ี 28 
สิงหาคม 2563 
5.6-1.6 แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่าน
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา มี
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
โครงการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 5.6.-
1.1, 5.6-1.2, 5.6-1.3 และแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2560-2564  5.6-
1.4 จากนั้นได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน มีการช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับผู้บริหารถึง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ และมีการก าหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยการน าแผนกล
ยุทธ์เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2563 วัน
พุธ ท่ี 28 สิงหาคม 2563  5.6-
1.5 และผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 
วันศุกร์ ท่ี 25 กันยายน 2563  
5.6-1.6 ตลอดจนได้เผยแพร่แผน
กลยุทธ์ ลงในแผนเว็บไซต์ของ
คณะฯ เพื่อสาขาวิชาและฝ่าย
งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องภายในคณะ
ได้รับทราบ 5.6-1.7 มีการ
ก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.6-1.8 จากนั้นได้มี
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 5 พันธกิจ โดย
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบท้ัง 5  พันธ
กิจ  และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส และ

ท่ีประชุมสภา ครั้งท่ี 5/2563 
วันศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 
5.6-1.7 เว็บไซต์ของคณะฯ
5.6-1.8 แผนยุทธศาสตร์ 5 
ปี (2560-2564) ฉบับ
ทบทวนปี 2564 
มหาวิทยาลัยนครพนมผ่านท่ี
ประชุมสภา ครั้งท่ี 5/2563 
วันศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 
5.6-1.9 รายงานประจ าปี 
2563 
5.6-1.10 รายงานผลการ
ด าเนินงานไตรมาส 1  
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2564 
วันพุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 
2564 
5.6-1.11 รายงานผลการ
ด าเนินงาน ไตรมาส 2 
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธ ท่ี 28 
เมษายน 2564 
5.6-1.12 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผน ครั้งท่ี 1 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 5/2564 
วันจันทร์ ท่ี 17 พฤษภาคม 
2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
รายงานประจ าปี 2563 5.6-1.9 
มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ีและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดย
ไตรมาสท่ี 1 ได้รายงานต่อ
ผู้บริหารและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
2/2564 วันพุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ์
2564  5.6-1.10  ไตรมาสท่ี 2 
การรายงานผลการด าเนินงาน
ผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
4/2564 วันพุธ ท่ี 28 เมษายน 
2564  5.6-1.11  และรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผน ครั้งท่ี 1  ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 5/2564 วัน
จันทร์ ท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
5.6-1.12   

 2 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขันและน าเสนอ

คณะฯ ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินตามกลยุทธ์ทางการเงิน
โดยเข้าร่วมโครงการการเขียน
รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) การบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร ในการคิด
วิเคราะห์จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) และการ
คิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (Unit Cost) ระดับ
หลักสูตร คณะฯ ได้จัดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอน ตาม
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต ระดับหลักสูตร 
ดังนี ้

5.6-2.1 รายงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตแต่ละหลักสูตร 
ประจ าปี 2563 
5.6-2.2 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 5/2564  
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณะกรรมการประจ าคณะ
หรือวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   1. สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยการ
ผลิต 51,961.06 บาท ต่อ 
(FTES) 
    2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วย
การผลิต 79,000.32 บาท ต่อ 
(FTES) 
    3.สาขาวิชานิติศาสตร์  
มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 
44,702.29 บาท ต่อ (FTES) 
    4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 
63,073.66 บาท ต่อ (FTES) 
    5. สาขาวิชาภาษาจีน มี
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 
59,135.30 บาท ต่อ (FTES)  
   6. สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเท่ียว     
มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 
88,930.18 บาท ต่อ (FTES) 
5.6-2.1 
และน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิตเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณา 
5.6-2.2 

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

การเรียนการสอน  
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการตามพันธกิจโดยการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการครั้งท่ี 1/2563 วันพุธท่ี  
14  ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับการ
บริหารหลักสูตร 5.6-3.1 
 
 
 

การเรียนการสอน  
5.6-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งท่ี 1/2563  
วันพุธท่ี 14 ตุลาคม 2563  
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การวิจัย  
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
ครั้งท่ี 1/2563 วัน 14 ธันวาคม 
2563 5.6-3.2 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ 
แก่สังคม ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธท่ี  
24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง 
ติดตามการด าเนินโครงการ
บริการวิชาการ 5.6-3.3 
 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 
/2563 เพื่อก ากับติดตามแจ้ง
เรื่องแผนปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 
2563 ให้อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาทราบและให้ก ากับ
ติดตามนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
วันท่ี 23 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน M 5.6-3.4 และ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 
2/2563 เพื่อก ากับติดตามการ

การวิจัย  
5.6-3.2 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งท่ี 1/2563 วัน 
14 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม 
5.6-3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ 
วิชาการแก่สังคม ครั้งท่ี 
2/2564 วันพุธท่ี  24 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 
 
 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.6-3.4 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 1/2563 
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันท่ี 23 กันยายน 2563 
5.6-3.5 รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 2/2563 
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 
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ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมปี
การศึกษา 2563 ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมช้ัน M 5.6-3.5 

 4 มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงตามหลักทาง
วิชาการและประกาศใช้
ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา และ
มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเส่ียง มีการ
ประเมินท่ีเป็นผลเกิดจาก
การวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผล
ต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะหรือ
วิทยาลัย 

คณะฯ จัดท าแผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2564  
5.6-4.1 และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
7/2563  วันพุธ ท่ี 28สิงหาคม 
2563 5.6-4.2 เพื่อพิจารณา และ
ประกาศใช้ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 
ในวันพุธ ท่ี 1 ตุลาคม 2563  
5.6-4.3 โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์และพิจาณาปัจจัยความ
เส่ียงภายนอกและปัจจัยเส่ียงท่ีไม่
สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลให้เกิด
ความเส่ียงของคณะ โดยสรุปผล
ประเมินความเส่ียงดังนี้  
- ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก คือ - จ านวนอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี กพอ. ก าหนด  มีผล
ประเมินโอกาสและผลกระทบอยู่ท่ี 
9 (สูง) ล าดับความเสี่ยงล ำดับที่ 1  
- ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำม
พันธกิจของคณะ คือ 
- คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง 
- มีผลการประเมินความเส่ียงอยู่ท่ี 
8 (สูง) ล าดับความเส่ียงล าดับท่ี 2 
- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ ยังมีจ านวนน้อย มี
โอกาสและผลกระทบ 4 (ปาน
กลาง) ล าดับความเส่ียงล าดับท่ี 3 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ได้มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง 

5.6-4.1 แผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
5.6-4.2 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 7/2563 วันพุธ ท่ี 28
สิงหาคม 2563 
5.6-4.3 บันทึกข้อความแจ้ง
ประกาศใช้แผนบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
5.6-4.4 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ในรอบ 3 เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 
5.6-4.5 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธ ท่ี 24
กุมภาพันธ์  2564 
5.6-4.6 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเส่ียง ในรอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 
5.6-4.7 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธ ท่ี 28 
เมษายน 2564 
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ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใน
รอบ 3 เดือน 5.6-4.4 เสนอต่อท่ี
ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้ง
ท่ี 2/2564 วันพุธ ท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2564 5.6-4.5 และใน
รอบ 6 เดือน 5.6-4.6 เสนอต่อท่ี
ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้ง
ท่ี 4/2564 วันพุธ ท่ี 28 เมษายน 
2564 5.6-4.7  

 5 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 
10 ประการ ท้ังในระดับ
คณะหรือวิทยาลัย โดยมี
ระบบและกลไกในการ
ประเมินผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหาร ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 
ด้าน โดยมีระบบและกลไกในการ
ประเมินผลการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน คือ 
1. หลักประสิทธิผล 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร มีระบบ
และกลไกลในการวางแผน เพื่อให้
ได้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามโครงสร้างองค์การ
และโครงการสร้างการบริหาร 
ตามเอกสารโครงสร้างองค์กร , 
โครงสร้างการบริหารองค์การ 
5.6-5.1 คณะฯ มีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
SWOT ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบันโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันโดยเป็นแผนท่ีเช่ือมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดท าโครงการประชุมเชิง

5.6-5.1 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร 
5.6-5.2 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.6-5.3 แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
(2560-2564) 
5.6-5.4 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.6-5.5 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
5.6-5.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 7/2563 วันศุกร์ ท่ี 28 
สิงหาคม 2563 
5.6-5.7 เอกสารแผนกลยุทธ์
ผ่านท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 
วันศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 
5.6-5.8 เว็บไซต์ของคณะฯ 
5.6-5.9 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 
5.6-5.10 รายงานประจ าปี  
2563 
5.6-5.11 รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ส่วนร่วมกับบุคลากรภายใน
คณะฯ มีตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนท่ีเช่ือมโยงกับ
ปรัชญาและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าโครงการ
ทบทวนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตาม
เอกสารรายงานสรุปโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทย์ 5 ปี (2560-2564) , 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 5.6-5.2 แผน
กลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) 5.6-
5.3 , แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563  5.6-5.4 
และมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2560-2564 ตามเอกสารแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน2560-2564 5.6-
5.5 จากนั้นได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน มีการช้ีแจงท า
ความเข้าใจกับผู้บริหารถึง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ และมีการก าหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยการน าแผนกล
ยุทธ์เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 7/2563 วัน
ศุกร์ ท่ี 28 สิงหาคม 2563 ตาม
เอกสารรายงานการประชุม

ครั้งท่ี 2/2564 วันพุธ ท่ี 24 
กุมภาพันธ ์
5.6-5.12 รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี4/2564 วันพุธ ท่ี 28 
เมษายน 
5.6.5.13 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
5.6-5.14 คู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานคณบดี 
5.6-5.15 ค า ส่ังคณะฯ ท่ี 
243/2563 เรื่องแต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.16 เวป็เพจของคณะฯ 
/ facebook  
5.6-5.17 เอกสารรายงานผล
การด าเนินงานครั้งท่ี 1 
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2564 
วันพุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ ์
2564 
5.6-5.18 เอกสารรายงานผล
การด าเนินงาน ครั้งท่ี 2 
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
รายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 4/2564 วันพุธ ท่ี 28 
เมษายน 2564 
5.6-5.19 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
361/2563 เรื่อง การ
มอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
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คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
7/2563 วันศุกร์ ท่ี 28 สิงหาคม 
2563 5.6-5.6 และผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 5/2563 วันศุกร์ท่ี 25 
กันยายน 2563 ตาม
เอกสารรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2563 วัน
ศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 5.6-
5.7 ตลอดจนได้เผยแพร่แผนกล
ยุทธ์ ลงในแผนเว็บไซต์ของคณะฯ 
เพื่อสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องภายในคณะได้
รับทราบ ตามเวปเพจเว็บไซต์ของ
คณะฯ5.6-5.8 มีการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 
ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ตาม
เอกสารแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.6-5.9 จากนั้นได้มี
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ 5 พันธกิจ โดย
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบท้ัง 5 พันธกิจ
และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส และ
รายงานประจ าปี 2563  ตาม
เอกสารรายงานประจ าปี 2563 
5.6-5.10 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดย
ครั้งท่ี 1 ได้รายงานต่อผู้บริหาร
และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2564 วัน
พุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  ตาม

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.6-5.20 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
243/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.21 สรุปผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
ส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
5.6-5.22 สรุปผลประเมิน
คุณภาพส่ิงสนับสนุนทาง
กายภาพและทรัพยากรการ
เรียนรู ้
5.6-5.23 สรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563  
5.6-5.24 โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างการบริหาร
องค์กร 
5.6-5.25  ค าส่ัง
มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 
0460/2563  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.26 ค าส่ังแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  ตามเอกสาร
ค าส่ังสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 031/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
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เอกสารรายงานผลการด าเนินงาน
ครั้งท่ี 1 รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
2/2564 วันพุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ์
2564  5.6-5.11  ครั้งท่ี 2 การ
รายงานผลการด าเนินงาน
ผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
4/2564 วันพุธ ท่ี 28 เมษายน 
2564 ตามเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงาน ครั้งท่ี 2 รายงานผล
ต่อผู้บริหารและรายงานประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
4/2564 วันพุธ ท่ี 28 เมษายน 
2564 5.6.5.12 
คณะและศิลปศาสตร์ ได้จัดต้ัง
ศูนย์ภาษา เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานความรู้ทางภาษา และ
จัดการสอบมาตรฐานด้านภาษา 
พร้อมท้ังได้ท าการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.6.5.13  
 
2. หลักประสิทธิภาพ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก 
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามการบริหารราชการใน
การปฏิบัติงานในส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์คือคู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานคณบดี  5.6-5.14 และ 
ค าส่ังแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
ในส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
ค าส่ังคณะศิลปศาสตร์และ

5.6-5.27 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี154/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.28 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
361/2563  เรื่อง การ
มอบหมายรองคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี  
5.6-5.29 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1602/2563  
เรื่อง การมอบหมายรอง
คณบดีเป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.30 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
181/2562  เรื่อง แต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/2563  
5.6-5.31 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
371/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2563   
5.6-5.32 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษานักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563  
5.6-5.33 ค าส่ังแต่งต้ัง
หัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.34 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  
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วิทยาศาสตร์ท่ี 243/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.15 โดย
ใช้เทคนิคและเครื่องมือ คือการใช้
การติดต่อส่ือสารผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปเพจ
คณะฯ และ facebook  ของ
คณะฯ 5.6-5.16 
การบริหารจัดการท่ีเหมาะสม คือ 
ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีเครื่องมือการ
ท างานตามระบบของการ
ปฏิบัติงานให้เกิดการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดให้มีประโยชน์สูงสุด 
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์และเวลาท่ีก าหนดไว้ 
เช่น มีการติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ โดย
ครั้งท่ี 1 ได้รายงานต่อผู้บริหาร
และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2564 วัน
พุธ ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564  5.6-
5.17  ครั้งท่ี 2 การรายงานผล
การด าเนินงานผู้บริหาร และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2564 วัน
พุธ ท่ี 28 เมษายน 2564 5.6-
5.18 
โดยมีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตาม
ระบบการบงัคับบัญชาตามสาย

5.6-5.35 บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอให้ส่งใช้เงินยืมเงิน
ทดรองราชการ  
5.6-5.36 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนมท่ี 1719/2563 
แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
และเจ้าหน้าท่ี  
5.6-5.37 ชุดเบิกจ่ายพัสดุ
ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.38 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
014/2563  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงาน
สอบสัมภาษณ์ประเภทแฟ้ม
สะสมงานประจ าปีการศึกษา 
2563 
5.6-5.39 สรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563  
5.6-5.40 เอกสารเว็ปเพจ
คณะ  
5.6-5.41 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 0460/2563  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.42 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 031/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.43 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1545/2563 
เรื่อง แต่งต้ังรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.44ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 361/2563 เรื่อง 
การมอบหมายงานให้รอง
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งานท่ีก ากับดูแลในการปฏิบัติงาน
ส าเร็จเรียบร้อยมีการติดตาม 
ตามระยะเวลาของแผนงานของ
แต่ละงานโดยผู้บังคับบัญชาระดับ
รองคณบดี ตามเอกสารค าส่ัง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 361/2563 เรื่อง 
การมอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-1.9 
 
3. หลักการตอบสนอง 
คณะศิลปศาสตร์ฯ มีระบบและ
กลไกการด าเนินงานตามข้ันตอน
ในการปฏิบัติงาน การบริการตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยยึดตาม
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งาน ค าส่ังคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 243/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.20 และ
มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ในการปฏิบัติงานของ
สายสนับสนุนท้ัง หน่วยงาน เพื่อ
น ามาประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และภาพสะท้อนของการท างาน
นั้น น าไปสู่การพัฒนาต่อไป 5.6-
5.21 และได้มีการประเมิน
คุณภาพส่ิงสนับสนุนทางกายภาพ
และทรัพยากรการเรียนรู้คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตาม
เอกสาร  สรุปผลประเมินคุณภาพ
ส่ิงสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้  5.6-5.22 
คณะได้มีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 

คณบดีปฏิบัติราชการแทน
คณบดี 
5.6-5.45 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1602/2563 
เรื่อง มอบหมายรองคณบดี
เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.6-5.46 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
181/2563  เรื่อง  แต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/2563 
5.6-5.47 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
371/2563  เรื่อง  แต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 
2/2563  
5.6-5.48 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  
5.6-5.49 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
243/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.50 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1545/2563 
เรื่อง แต่งต้ังรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.51 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 361/2563 เรื่อง 
กรมอบหมายงานให้รอง
คณบดีปฏิบัติราชการแทน   
5.6-5.52 ค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1602/2563 
เรื่อง มอบหมายรองคณบดี
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ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563 5.6-5.23 
4. หลักความรับผิดชอบ 
ผู้บริหารคณะฯ มีระบบและกลไก
โดยใช้กระบวนการจัดต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานคณะ 
ตามโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารองค์กร 5.6-
5.24 โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
ภาระงานของคณะกรรมการ
บริหารงานคณะ ในส่วนงานต่างๆ 
เช่น 
1. ค าส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 
0460/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5.6-
5.25 
2. ค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารค าส่ัง
แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารค าส่ัง
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 
031/2563 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.26 
3. ค าส่ังแต่งต้ังรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามเอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1545/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.27 
4. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีค าส่ังมอบหมาย
หน้าท่ีแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
คณบดี เพื่อให้การบริหารงานของ
คณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ตามเอกสารค าส่ังคณะศิลป

เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.6-5.53 ค าส่ังแต่งต้ัง
หัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.54ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย
จากเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ พ.ศ. 2562   
5.6-5.55 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
แนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
 5.6-5.56 เอกสารขอติดตาม
ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ   
5.6-5.57 ค าส่ังท่ี 
1719/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และ
เจ้าหน้าท่ี  
5.6-5.58พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560   
5.6-5.59 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562      
5.6-5.60 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
243/2563 แต่งต้ังบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.61 ค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
298/2563 เรื่องแต่งต้ัง
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ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
361/2563  เรื่อง  การ
มอบหมายรองคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี 5.6-5.28 
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามเอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1602/2563 เรื่อง 
การมอบหมายรองคณบดีเป็น
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-
5.29 
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอน ตามเอกสารค าส่ัง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 181/2562 เรื่อง 
แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/2563 5.6-6.30 ค าส่ังคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
371/2563 เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจ า
ภาคเรียนท่ี 2/2563 5.6-5.31 
และมีการให้การก ากับติดตาม
ดูแลนักศึกษาและให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาแต่ละช้ันปี ตามค าส่ัง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 143/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 5.6-5.32 
พร้อมท้ังให้อ านาจหัวหน้าสาขวิ
ชาในการบริหารจัดการใน

คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ (ประเภทวิชาการ
และท่ัวไป) 
5.6-5.62 การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้และ
เงินแผ่นดิน ให้กับสาขาวิชา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
5.6-5.63 การคัดเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะ
จากคณาจารย์ประจ าในคณะ  
5.6-5.64 รายงานสรุปกิจ
กรรการจัดการเรียนรู้
ส านักงานคณบดีครั้งท่ี 1 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ประเด็นท่ีก าหนดและให้
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
5.6-5.65 ประกาศประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace 
องค์กรแห่งความสุข 
5.6-5.66 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง 13 
พฤษภาคม 2564 
5.6-5.67 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 3 
กิจกรรมร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
หรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม 
2564 
5.6-5.68 เอกสารรายช่ือ
ตัวแทนเพื่อแต่งต้ังเป็น
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สาขาวิชานั้นๆ ตามเอกสาร
แต่งต้ังหัวหน้าสาขาวิชา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.33 
 
5. หลักความโปร่งใส 
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีกลไกการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีในส่วนงานต่างๆ
เช่น 
1. การบริหารงานการเงิน 
ผู้บริหารจะให้งานการเงินรายงาน 
สถานภาพทางการเงินของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้
คณะกรรมการประจ าคณะทราบ
ทุกเดือน เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิผล 
ตามเอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ5.6-
5.34 
และคณะผู้บริหารมีการทบทวน
กระบวนการท างานบนหลักความ
โปร่งใสงานการเงิน โดยงานบัญชี
จะติดตามตรวจสอบ การเคลียร์
เงินเงินยืมทดรองราชการเพื่อใช้
ในการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
หากโครงการฯใดไม่สามารถ
เคลียร์เงินทดรองราชการได้ตาม
ก าหนด จะมีการแจ้งการคืนเงิน
ทดรองราชการด้วยบันทึก
ข้อความถึงผู้ยืมเงินทดรอง
ราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นั้นๆให้ทราบ เพื่อป้องการความ
เส่ียงทางการเงิน ตามเอกสาร
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ส่งใช้

กรรมการด าเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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เงินยืมเงินทดรองราชการ5.6-
5.35 
2. การบริหารงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการขอแต่งต้ัง
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ แต่งต้ังโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม ค าส่ัง ท่ี 
1719/2563 เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้า
เจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ีตาม
เอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนมท่ี 1719/2563 แต่งต้ัง
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และ
เจ้าหน้าท่ี5.6-5.36 และได้มีการ
ใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
จัดท าชุดเบิกจ่ายจะมี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุก
ชุดเบิกจ่าย ตามเอกสารชุด
เบิกจ่ายพัสดุของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.37 
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
ตรวจสอบได้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ มีการ
ปฏิบัติงานตามค าส่ังท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด บุคคล
ท่ีมาสอบสามารถตรวจสอบข้อมูล
การสอบได้ และสามารถผู้ผลการ
สอบผ่านระบบเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊คของคณะได้ ตามเอกสาร
ค าส่ังคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 014/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
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สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2563 5.6-5.38 คณะได้มีการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการหน่วยงาน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 
2563 มีผู้ใช้บริการเสนอ
ข้อเสนอแนะ เรื่องอินเตอร์เน็ต
ล่าช้า ท้ังนี้คณะได้ท าการส ารวจ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและท าการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 5.6-5.39 
 
6. หลักการมีส่วนร่วม 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม หลักการ 
5 ร.คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมประเมิน ร่วม
แก้ปัญหานอกจากนั้นยังบูรณา
การของหลักการของ 
(AppreciationInforent 
Control: AIC) โดยมีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นสายตรงถึง
คณบดีตามเอกสารเว็ปเพจคณะ
5.6-5.40 และมีการแต่งต้ัง
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะท างานต่าง ๆภายในคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น 
1. ค าส่ังมหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 
0460/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
เอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 0460/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-
5.41 
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2. ค าส่ังแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารค าส่ัง
แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารค าส่ัง
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 
031/2563 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.42 
3. ค าส่ังแต่งต้ังรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามเอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1545/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.43 
4.คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีค าส่ังมอบหมาย
งานหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบของรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย ตามเอกสาร
ค าส่ังคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 361/2563 เรื่อง 
การมอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี5.6-
5.44 
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามเอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1602/2563 เรื่อง 
มอบหมายรองคณบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.45 
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งต้ัง
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อาจารย์ผู้สอน ตามเอกสารค าส่ัง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 181/2563 เรื่อง 
แต่งต้ังอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนท่ี 
1/25635.6-5.46 และค าส่ังคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
371/2563 เรื่อง แต่งต้ังอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจ า
ภาคเรียนท่ี 2/2563 5.6-5.47 
เพื่อสนับสนุนบุคลากรภายใน
คณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะ 
คณะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์  
SWOT สภาพการณ์ท้ังภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของคณะ และก าหนด
โครงการ/กิจกรรม ของคณะ ดัง
เอกสารแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 5.6-
5.48 
  
7. หลักการกระจายอ านาจ 
มีระบบและกลไก โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร โดย
ค านึงถึงต าแหน่งหน้าท่ี และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน (Put The Right 
Man On The Right Job) คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
แต่งต้ังบุลากรในส านักงานคณบดี
ปฏิบัติงานในส านักงานคณบดี 
ตามเอกสารค าส่ังคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
243/2563 เรื่อง แต่งต้ังบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ีในส านักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์5.6-5.49 
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และวิทยาศาสตร์ และมีการ
แต่งต้ังรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
การกระจายอ านาจการท างานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ตามเอกสารค าส่ัง
มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ี 
1545/2563 เรื่อง แต่งต้ังรอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์5.6-5.50 
เพื่อให้การด าเนินงานในคณะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นการกระจายอ านาจของ
ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จึงได้มีค าส่ัง
มอบหมายงานหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ตาม
เอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 361/2563 เรื่อง 
แการมอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ 5.6-5.51 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามเอกสารค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนม ท่ี 1602/2563 เรื่อง 
มอบหมายรองคณบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5.6-
5.52 
พร้อมท้ังให้อ านาจหัวหน้าสาขวิ
ชาในการบริหารจัดการใน
สาขาวิชานั้นๆ ตามเอกสาร
แต่งต้ังหัวหน้าสาขาวิชา คณะ
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ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.53 
 
8. หลักนิติธรรม 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการน าระบบและ
กลไกของหลักนิติธรรมมาใช้ใน
การปฏิบัติงานในคณะฯ 
ยกตัวอย่างเช่น 
1. งานการเงิน ได้ใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจาก
เงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 25625.6-5.54 
 และ เรื่องแนวปฏิบัติตาม
มาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม 
ตามเอกสารประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจาก
เงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องแนว
ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดใน
การเบิกค่าใช้จ่าย ตามเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่องแนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
5.6-5.55 คณะได้มีการติดตาม
ลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ 
ในปีงบประมาณ 2564  โดยมี
ท้ังหมด 13 สัญญายืมเงิน จ านวน 
10 คน โดยแจ้งเป็นเอกสารและ
วาจา และปัจจุบันไม่มีผู้คงค้าง
เงินทดรองราชการ 5.6-5.56  
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2. งานพัสดุ การบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการ
ขอแต่งต้ังหวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ แต่งต้ังโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามค าส่ัง
ท่ี 1719/2563 เรื่อง แต่งต้ัง
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี และเจ้าหน้าท่ี 
ตามเอกสารค าส่ังท่ี 1719/2563 
เรื่อง แต่งต้ังหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
และเจ้าหน้าท่ี5.6-5.57 
 และได้มีการใช้ พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการ
ปฏิบัติงานพัสดุ เพื่อให้ถูกต้อง
ตามหลักนิติธรรม 
ตามเอกสารพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 25605.6-5.58 
3. งานทะเบียนและประมวลผล 
ได้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ใน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้
การบริหารงานคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เป็นไปตามหลัก
นิติธรรม ตามเอกสาร ระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2562 ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
5.6-5.59 
 
9. หลักความเสมอภาค 
มีระบบและกลไกการจัดองค์กร 
หรือบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภายในคณะโดยใช้หลักของความ
เสมอภาคจากบุคลากรทุกระดับ 
มีข้ันตอนการมอบหมายหน้าท่ี
ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
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อย่างชัดเจนเช่น มีค าส่ังแต่งต้ัง
บุคลากรปฏิบัติงานในส านักงาน
คณบดี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ของแต่ละบคุคล ตามเอกสาร
ค าส่ังคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ท่ี 243/2563 
แต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์5.6-5.60 
และมีการน าระบบและกลไกของ
หลักความเสมอภาคมาใช้ในการ
เล่ือนค่าตอบแทนของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะก าหนดไว้ โดย
คณะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายงาน
และตัวแทนของคณาจารย์ใน
คณะ จะได้คณะกรรมการท่ี
หลากหลายมาจากตัวแทน
บุคลากรเป็นคณะกรรมการทุก
ระดับ ตามเอกสารค าส่ังคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ท่ี 
298/2563 เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
และพนักงานราชการ (ประเภท
วิชาการและท่ัวไป) 5.6-5.61 
คณะได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้และเงินแผ่นดิน ให้กับ
สาขาวิชา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 โดยคิดตามจ านวน
นักศึกษาท่ีคงอยู่และนักศึกษา
ปัจจุบัน ของแต่ละสาขาวิชา  
5.6-5.62 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
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ผลการด าเนินงานคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
บริหารงานแบบหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ เช่น มีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะจาก
คณาจารย์ประจ าในคณะ โดยวิธี
ท่ีเหมาะสมและตรวจสอบได้โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ ตามเอกสาร
การคัดเลือกคณะกรรมการ
ประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า
ในคณะ 5.6-5.63 
และเพื่อให้การด าเนินงานใน 
ส านักงานคณบดีเป็นไปตามหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ จึงมีการก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน 
ส านักงานคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงได้จัด
โครงการการจัดการความรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 1 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ประเด็นท่ีก าหนด ในวันท่ี 28 
ธันวาคม 2563 
 และให้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง ประเด็นในหัวข้อ Happy 
Workplace องค์กรแห่งความสุข 
ตามเอกสาร รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ส านักงานคณบดีครั้งท่ี 1 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
ประเด็นท่ีก าหนดและให้น าไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง5.6-5.64
และได้ด าเนินการจัดท าเป็น
ประกาศของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เพื่อให้บุคลากร
ได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
ส านักงานคณบดีได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนครพนม  



 
 

91 
 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตามเอกสารประกาศประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace 
องค์กรแห่งความสุข 5.6-5.65
หน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  
-คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
น าไปใช้ประโยชน์จริง ในประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace 
องค์กรแห่งความสุข ในวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2564 โดยมีบุคลากร
ท่ีน าประเด็นไปปรับใช้และร่วม
แลกเปล่ียนในครั้งนี้ จ านวน 30 
คน ร่วมระดมความคิดใน 
 ประเด็นแนวทางปฏิบัติ Happy 
Workplace องค์กรแห่งความสุข 
ได้น าไปใช้ประโยชน์จริง ได้ผล
การด าเนินงาน และสามารถสรุป
เทคนิคได้ดังนี้ ดังนี้  
1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy 
Body)  
   2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และ
เป็นมืออาชีพในงานของตนเอง 
(Happy Brain)  
   3. การเป็นผู้ท่ีรักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy 
Family 
   4. การเป็นผู้ท่ีมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น (Happy Heart)  
   5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น 
(Happy Money 
   6. การเป็นผู้ท่ีสามารถจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง (Happy 
Relax)  
   7. การเป็นผู้ท่ีรักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเอง (Happy 
Society)  
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   8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
ความกตัญญู (Happy Soul)  
ตามเอกสารรายงานสรุปกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ส านักงาน
คณบดี ครั้งท่ี 2 กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์จริง5.6-5.66 
- คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 3 
กิจกรรมร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
โดยร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน 
ได้แก่คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 
หน่วยงานได้ข้อสรุปประเด็น
แนวทางปฏิบัติ Happy 
Workplace องค์กรแห่งความสุข 
ท่ีน าไปร่วมแรกเปล่ีย ดังนี้ 
1. คนท างานมีความสุข (Happy 
People) พนักงานสามารถจัด
สมดุลชีวิตได้ รวมถึงตระหนักว่า
ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญ
ขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ 
มี ความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่
อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และ
เอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม  
2. ท่ีท างานน่าอยู่ (Happy 
Home) พนักงานรู้สึกว่าท่ีท างาน
คือบ้านหลังท่ี 2 ของ พนักงาน มี
ความรัก ความสามัคคีในองค์กร 
โดยท่ีท างานน่าอยู่นี้ 
ประกอบด้วย ความ อบอุ่นของ
บ้าน (House) คนในองค์กร 
(Human) และความสุข (Happy) 
3. ชุมชนสมานฉันท์ (Happy 
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Teamwork) ชุมชนต้องมีความ
สามัคคี มีการท างานเเป็นทีม มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และ
เอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง 
ชุมชนสมานฉันท์ยัง หมายความ
รวมถึง นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
รวมถึงชุมชม สังคมพึงพอใจ ต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กร 
ตามเอกสารรายงานสรุปกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ส านักงาน
คณบดี ครั้งท่ี 3 กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน
ภายในหรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 5.6-5.67 
คณะได้มีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อ
แต่งต้ังเป็นกรรมการด าเนินการ
สรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน โดย
การลงคะแนนโดยวิธีลับ 5.6-
5.68 

 6 มีแผนการจัดการความรู้
และด าเนินการท่ีเป็นไป
ตามหลักวิชาการ (สาย
สนับสนุนอย่างน้อย 1 
เรื่อง สายวิชาการอย่าง
น้อย 2 เรื่อง) 

สายสนับสนุน 
คณะได้จัดท าแผนแผนการจัดการ
ความรู้ ส านักงานคณบดี ปี
การศึกษา 2563 5.6-6.1 
และ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2563 5.6-6.2 และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา  2563 
(เพิ่มเติม) 5.6-6.3 
คณะฯ ด าเนินการจัดโครงการ
การจัดการความรู้ ส านักงาน
คณบดี ครั้งท่ี 1 กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในประเด็นท่ี
ก าหนด : Happy Workplace 
องค์กรแห่งความสุข เมื่อวันท่ี 28 

สายสนับสนุน 
5.6-6.1 แผนการจัดการ
ความรู้ ส านักงานคณบดี ปี
การศึกษา 2563 
5.6-6.2 ค าส่ังท่ี 430/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563  
5.6-6.3 ค าส่ังท่ี 461/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) 
5.6-6.4 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 1 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
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ธันวาคม 2563 โดยเจ้าหน้าท่ี
ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมระดม
ความคิด และเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นท่ีก าหนด สามารถสรุป
หัวข้อได้ดังนี้  
   1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี 
(Happy Body)  
   2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และ
เป็นมืออาชีพในงานของตนเอง 
(Happy Brain)  
   3. การเป็นผู้ท่ีรักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy 
Family 
   4. การเป็นผู้ท่ีมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น (Happy Heart)  
   5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น 
(Happy Money) 
   6. การเป็นผู้ท่ีสามารถจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง (Happy 
Relax)  
   7. การเป็นผู้ท่ีรักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเอง (Happy 
Society)  
   8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
ความกตัญญู (Happy Soul)  
5.6-6.4 
คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
น าไปใช้ประโยชน์จริง ในประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace  
องค์กรแห่งความสุข ในวันท่ี 13 
พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าท่ีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ น า
ประเด็นดังกล่าวไปปรับใช้ในการ
ด าเนินงานและสามารถได้ผลการ
ด าเนินงานได้ข้อสรุปว่า ประเด็น
แนวทางปฏิบัติ Happy 

ประเด็นท่ีก าหนด ในวันท่ี 28 
ธันวาคม 2563 
5.6-6.5 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง 13 
พฤษภาคม 2564 
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Workplace องค์กรแห่งความสุข 
ได้น าไปใช้ประโยชน์จริง ได้ผล
การด าเนินงาน ดังนี้  
1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy 
Body)  
   1. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
   2.ทานอาหารท่ีมีประโยชน์ 
   3. ดูแลสุขภาพตัวเอง
ตลอดเวลา 
   4. พักผ่อนให้เพียงพอ 
   5. อยู่ในสถานท่ีท่ีมีอากาศ
บริสุทธิ์ 
   6. เล่นกีฬา 
   7. ดูแลสุขภาพอยู่เสมอ 
   8 หากเจ็บป่วยควรรักษาให้ถูก
วิธี 
   9. การตรวจสุขภาพประจ าปี 
   10. คิดบวก  
   11. สุขภาพจิตดี 
   12. ร่าเริง แจ่มใส  
   13. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 
   14. หลังจากส้ินสุดการท างาน 
ปล่อยวางพรุ่งนี้เริ่มใหม ่
2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และ
เป็นมืออาชีพในงานของตนเอง 
(Happy Brain) 
   1. ศึกษาค้นหว้าหาความรู้
ใหม่ๆ เสมอ 
   2. ฝึกฝนหาความรู้ให้ช านาญ
การในงานท่ีได้รับผิดชอบ 
   3. สอบถามงานจากผู้รู้และ
ช านาญการและมาปรับใช้กับงาน
ตัวเอง 
   4. กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
   5. ต้ังใจท างานของหน้าท่ี
ตัวเองให้ดีและต้ังใจท าจนช านาญ
การ 
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   6. รู้จักแบ่งหน้าท่ีและเวลาให้ดี
ท่ีสุดในงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 
   7. ท างานอย่างรอบคอบ 
   8. ทบทวนงานท่ีตัวเองท าว่าไม่
มีความผิดพลาด 
   9. พัฒนาทักษะอาชีพโดยหา
ความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   10. เข้ารับการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพความรู้ตาม
ภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบและ
ได้รับมอบหมาย 
   11. เรียนออนไลน์(เพิ่มเติม) 
อัพเดตคู่มือการปฏิบัติงานจาก
แหล่งท่ีน่าเช่ือถือ อาทิงานท่ี
เกี่ยวข้องจากส่วนงานส านักงาน
อธิการบดี และแหล่งข้อมูล
https://www.google.com/se
arch 
   12. รับผิดชอบงานท่ีตัวเอง
ได้รับมอบหมายต่อตัวเองและ
ส่วนรวมให้ดีท่ีสุด 
   13. ท าตัวให้เป็นผู้ไม่หยุดท่ีจะ
เรียนรู ้
   14. ลงมือปฏิบัติงานอย่าง
เต็มท่ี 
   15. รับผิดชอบงานและส่งงาน
ให้ตรงเวลาท่ีก าหนด 
3. การเป็นผู้ท่ีรักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy 
Family)  
   1. ทุมเทเวลาว่างให้กับ
ครอบครัว ในช่วงของเวลา
ครอบครัว 
   2. แยกเรื่องงานกับเรื่อง
ครอบครัว ท่ีท างานท างานเต็มท่ี 
อยู่กับครอบครัวก็ท าหน้าท่ีตัวเอง
เต็มท่ี  
   3. เข้าใจและรับฟังคนใน
ครอบครัว 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
   4. รักและเคารพคนใน
ครอบครัว 
   5. มีครอบครัวที่อบอุ่นและ
มั่นคง 
   6. สร้างความรักและปลูกฝัง
นิสัยรักครอบครัว  
   7. เช่ือมันและศรัทธาในความดี
งาม 
   8. ซื่อสัตว์ต่อคนในครอบครัว 
   9. มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี
ของตัวเอง 
   10. ดูแลครอบครัวตัวเองให้
มากกว่าดูแลคนนอกครอบครัว 
   11. การแบ่งเวลาระหว่างงาน
และครอบครัวอย่างสมดุล 
   12. ครอบครัวดี มีครอบครัวที่
อบอุ่น 
   13. ต้ังใจท างาน มีงาน มีเงิน 
เอามาดูแลครอบครัว 
   14. ดูแลเอาใจใส่คนใน
ครอบครัว พร้อมท้ังส่ังสอนและ
ปลูกจิตส านึกคนในครอบครัวให้มี
ความรักต่อกันและกัน 
   15. เคารพการตัดสินใจของ
ส่วนรวม 
   16. ให้เกียรติและเช่ือมั่นคนใน
ครอบครัว  
   17. ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน
ครอบครัว 
   18.  ดูแลและเอาใจใส่ บุคคล
ในครอบครัว 
   19. แบ่งเบาภาระคนใน
ครอบครัว  
   20. ให้ก าลังใจคนในครอบครัว
หากเกิดปัญหา พร้อมช่วยแก้ไข
ปัญหา 
   21. มีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ของตนเอง 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
   22. ท ากิจกรมร่วมกันภายใน
บ้าน 
   23. ท าหน้าท่ีของตัวเองให้ดี
ท่ีสุด 
4. การเป็นผู้ท่ีมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น (Happy Heart)  
   1. ช่วยเหลืองานเพื่อร่วมงาน 
   2. แบ่งปั่นของท่ีเราแบ่งปั่นได้ 
   3. รับผิดชอบตนเอง มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆท่ีองค์กรและ
สังคมจัดขึ้น  
   4. มีความรักและเมตตาต่อคน
อื่น 
   5. ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มใจ
ในส่ิงท่ีท าได้ ท้ังเรื่องส่วนตัว และ
เรื่องงาน 
   6. หากช่วยเหลือด้วยก าลัง
ไม่ได้ ก็ช่วยให้ก าลังใจเพื่อ
ร่วมงาน 
   7. มีน้ าใจต่อคนอื่น 
   8. แบ่งปั่นส่ิงของ อาหาร และ
ความรัก ความห่วงใย 
   9. ให้ค าแนะน าเรื่องงานให้คน
ท่ีต้องการรู้ทราบ 
   10. ช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอน
งานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
   11. ช่วยเหลืองานคนอื่นท่ีพอ
ช่วยได้นอกเหนือจากหน้าท่ีของ
ตัวเอง 
   12. มีอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค) ต่อผู้อื่น 
   13. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เกิน
ก าลัง ภายใต้ ศิลธรรมท่ีดี และ
ถูกกฎหมา 
   14. เสียสละเวลาส่วนตัว
ปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยสาขาท า 
เช่น มคอ.7 
   15. ช่วยงานทุกสาขาวิชาเท่าท่ี
ช่วยได้ 
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   16. บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน 
   17. บริจาคส่ิงของต่อ
ผู้ด้อยโอกาส 
5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy 
Money) 
   1. รู้จักเก็บออม  
   2. ไม่ก่อให้เกิดหนี้เพิ่ม 
   3. แยกเงินออกให้เป็น
หมวดหมู่ในการใช้ 
   4. ประหยัดใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม 
   5. ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินตัว 
   6. รู้จักบริหารเงิน ใช้เงินให้
ถูกต้องต่อจุดประสงค์ และ
สมควรใช้จ่าย 
   7. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
   8. ใช้เงินเท่าท่ีจ าเป็น  
   9. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิต 
   10. ใช้เงินอย่างรอบครอบ 
   11. มีวินัยในการใช้เงิน รู้จัก
ออม รู้จักประหยัด 
   12. วางแผนในการใช้เงินท่ี
ได้มา โดยการแบ่งเก็บไว้ใช้ใน
อนาคต และซื้อของ พร้อมท้ังเก็บ
ไว้ในยามจ าเป็น 
   13. การใช้เงินอย่างคล่องตัว 
ไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อ
ตนเอง และผู้อื่น 
   14. ของท่ียังใช้ได้อยู่ก็ไม่
จ าเป็นต้องช้ือใหม่ ท้ังของส่วนตัว 
และของท่ีต้องใช้ในองค์กร 
   15. ไม่สร้างหนีและท าให้คน
อื่นเดือนร้อน 
   16. ไม่ก่อหนีเพิ่มเติมหากมีหนี
อยู่แล้ว 
   17. ท าอาชีพเสริมขาย
ออนไลน์หรือหางานท า ท่ีได้เงิน
นอกเหนือจากงานประจ า ในช่วง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

100 
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เวลาว่างและวันหยุด และไม่ก่อ
ให้กระทบกับงานท่ีท า  
   18.บริหารจัดการเงินเดือนโดย
การออม 10% 
6. การเป็นผู้ท่ีสามารถจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง (Happy 
Relax 
   1. ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง 
   2. ผ่อนคลายโดยการฟังเพลง 
   3. ท าจิตใจให้สงบ 
   4. เป็นผู้มีเหตุผล 
   5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
   6. ไม่เครียด  ท าตัวเองให้มี
ความสุข 
   7. แก้ไขปัญหาของตัวเองและ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
   8. บริหารเวลาให้เป็น 
   9. ท าอย่างอื่นเพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเครียด และจัดการ
ความเครียด เช่น หยุดพักสอง
ก่อนค่อยท างานต่อ 
   10. ใช้ธรรมะ อดทน อดกล้ัน 
และการปล่อยวาง 
   11. มีอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค) ต่อผู้อื่น 
   12. เมื่อรู้สึกคิดอะไรไม่ออก ก็
พักสมอง โดยการท าอะไรท่ีชอบ 
ผักผ่อน ดูหนัง ดูละคร เดินเล่น 
ไปเท่ียว 
   13. ไม่ใช้ชีวิตให้ยุ่งอยาก 
ปล่อยให้ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา
และค่อยแก้ปัญหาด้วยความสุข 
   14. การระงับความโกรธโดย
การไม่โกรธ 
   15. หมั่นฝึกอารมณ์ให้แจ่มใส
อยู่เสมอ  
  16. ต้องรู้เท่าทันตนเองว่าจะ
เครียดเนื่องจากสาเหตุใด และ
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ต้องรีบจัดการความเครียดให้เร็ว
ท่ีสุด เพื่อมีความสุขในการท างาน 
   17. นั่งนิ่งๆท าใจให้สบาย 
ปล่อยวาง 
   18. การ์ตูน ดูตลก หาส่ิงท่ีท า
ให้อารมณ์นิ่งขึ้น  
   19. ด่ืมน้ าเย็นๆ ทานอาหารท่ี
อร่อย อยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่
เครียด 
   20. คิดบวก 
   21. อยู่ในโลกปัจจุบันและมี
ความสุขในทุกเรื่อง 
   22. พยายามส่ือสารทาง
ตัวหนังสือเพื่อลดความรุนแรงใน
การปะทะอารมณ์  
   23. พูดให้น้อยท าให้มาก  
   24. ไม่ตอบโต้  เมื่อคู่สนทนา
ก าลังอยู่ในสภาวะอารมณ์โกรธ 
7. การเป็นผู้ท่ีรักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเอง (Happy 
Society)  
   1. ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นทุก
สถานการณ์ 
   2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพื่อ
ร่วมงาน 
   3. ไม่ก่อปัญหาในองค์กร 
   4. มีพฤติกรรมท่ีดี 
   5. ช่วยองค์กรประหยัด
งบประมาณ 
   6. ท างานอย่างช่ือสัตว์ 
   7. ทุ่มเทกับงานท่ีท า 
   8. ช่วยเหลือคนอื่นและสังคม 
   9. ท าดีกับทุกคนไม่แบ่งชนช้ัน 
   10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ประกาศ  ขององค์กร 
   11. ช่วยประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารในด้านต่าง ๆ 
ขององค์กร ในทางท่ีดี 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
   12. สร้างความรักสามัคคี
เอื้อเฟื้อต่อกัน 
   13. ไม่ก่อความเดือนร้อน 
   14. ให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมต่างๆในองค์กร 
   15. แลกเปล่ียนความรู้กับ
เพื่อนร่วมงาน 
   16. ร่วมแก้ไขปัญหากับองค์กร
เท่าท่ีท าได้ 
   17. ศรัทธาและซื่อสัตว์ใน
องค์กร 
   18. ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้
เต็มท่ี 
   19. สามารถรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีให้ดีท่ีสุด ให้ได้ประสิทธิผล
ให้มากท่ีสุด 
   20. ซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
   21. รักในองค์กร 
   22.ไม่เอาเปรียบคนอื่น 
   23. ท างานในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายให้ดีท่ีสุด 
   24. ช่วยเหลือดูแลองค์กรตาม
ก าลังความสามารถ 
   25. ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตน
มาเป็นของส่วนตน 
8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความ
กตัญญู (Happy Soul)  
   1. การรักษาศีล 5 
   2. มีความสุขกายและใจ 
   3. ท างานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
   4. มีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณรู้คุณคน 
   5. ไม่ดูถูกคนอื่น 
   6. ไม่ดูถูกองค์กร 
   7. ปกป้ององค์กร 
   8. ดูแลพ่อแม่ 
   9. ใช้ธรรมะเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
   10. รักและศรัทธาในองค์กรท่ี
อยู ่
   11. ซื่อสัตย์ในการท างาน 
   12. ไม่ท าอะไรท่ีจะท าให้
องค์กรเส่ือมเสียช่ือเสียง 
   13. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต  
   14. มีจรรยาบรรณในงานท่ี
ท างาน 
   15.รับผิดชอบหน้าท่ีของตนเอง
ท่ีบ้าน  
   16. ศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา 
เพื่อร่วมงาน 
   17. รู้คุณคนและตอบแทนคุณ
เมื่อมีโอกาส 5.6-6.5 
ครั้งท่ี 3 กิจกรรมร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
โดยร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน 
ได้แก่คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 
หน่วยงานได้ข้อสรุปประเด็น
แนวทางปฏิบัติ Happy 
Workplace องค์กรแห่งความสุข 
ท่ีน าไปร่วมแรกเปล่ีย ดังนี้ 
1. คนท างานมีความสุข (Happy 
People) พนักงานสามารถจัด
สมดุลชีวิตได้ รวมถึงตระหนักว่า
ตนเองเป็นบุคคลท่ีมีความส าคัญ
ขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ 
มี ความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่
อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และ
เอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม  
2. ท่ีท างานน่าอยู่ (Happy 
Home) พนักงานรู้สึกว่าท่ีท างาน
คือบ้านหลังท่ี 2 ของ พนักงาน มี
ความรัก ความสามัคคีในองค์กร 
โดยท่ีท างานน่าอยู่นี้ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ประกอบด้วย ความ อบอุ่นของ
บ้าน (House) คนในองค์กร 
(Human) และความสุข (Happy) 
3. ชุมชนสมานฉันท์ (Happy 
Teamwork) ชุมชนต้องมีความ
สามัคคี มีการท างานเเป็นทีม มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และ
เอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง 
ชุมชนสมานฉันท์ยัง หมายความ
รวมถึง นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร 
รวมถึงชุมชม สังคมพึงพอใจ ต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กร 
5.6-6.6 พร้อมท้ังสรุปโครงการ
การจัดการเรียนรู้ส านักงาน
คณบดี ปีการศึกษา 2563 5.6-
6.7 
 
ด้านการวิจัย 
คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 5.6-6.6 และจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 
1  เพื่อก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2563 ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ประเด็น
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
คือ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนแหล่งทุนภายนอก และ
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ครั้งท่ี 2 กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง ใน
วันท่ี 8 มกราคม 2564 5.6-6.7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการวิจัย 
5.6-6.6 ค าส่ังท่ี 412/2563 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 
5.6-6.7 สรุปกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 1  
เพื่อก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 
และสรุปกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ครั้งท่ี 2 กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง  
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านการผลิตบัณฑิต จัดโครงการ
การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต โดยก าหนดประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  
“การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
(Active Learning)” และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
นครพนม เมื่อวันท่ี 19 เมษายน  
2564 ได้ข้อสรุปว่า การจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก โดยจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จาก
การไปให้ความรู้แก่เยาวชนใน
เรื่องสิทธิเด็ก ซึ่งสามารถแก้ไข
ปัญหา การตอบข้อซักถามจากได้
เป็นอย่างดี เป็นการสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอย่าง แท้จริง และ 
นักศึกษาได้เข้าใจรากฐานของ
ปัญหาชุมชน และสามารถเอา
หลักแนวคิด ทฤษฎี มาบูรณาการ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือชุมชนได้ 
เป็นการเปิดห้องเรียนให้นักศึกษา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาเมื่อเจอกับสภาพปัญหา
จริง และนักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การพูด  
-นักศึกษาสาขาภาษาจีน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาจีนด้านศิลปวัฒนธรรมจีน 
ซึ่งสาขาน านักศึกษาจัดกิจกรรม
ร่วมกับสาขาอื่นๆ เกิดการบูรณา
การร่วมกันได้แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ ใหม่จากนัก ศึกษาต่าง
สาขาวิชา 
-นักศึกษาสาขานิติศาสตร์และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การ

ด้านการผลิตบัณฑิต 
5.6-6.8 สรุปกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านผลิต
บัณฑิตและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อ
วันท่ี 19 เมษายน 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สืบค้น การสรุป การสร้างความรู้ 
โดยการค้นคว้าจากส่ือโซเซียล 
แหล่งสืบค้น Online เพื่อน าองค์
ความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอดให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5.6-6.8 

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

คณะฯ มกีารประกาศแผนด้าน
บุคลากรอย่างชัดเจน โดย
ประกาศในเว็บไซต์ของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วยบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 5.6-7.1แผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 
2564 5.6-7.2 ซึ่งจะน าเสนอผ่าน
มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2563 
เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 
และได้น าแผนประกาศในเว็บไซต์
คณะฯ เรียบร้อยแล้ว คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 
5.6-7.3 และแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 
6 เดือน 5.6-7.4 รายงานเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2564 
วันท่ี 24 เดือนมีนาคม 2564 
5.6-7.5 

5.6-7.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 
5.6-7.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีการงบประมาณ 
2564 
5.6-7.3 รายงานผลกร
ด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 
เดือน 
5.6-7.4 รายงานผลกร
ด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 
เดือน 
5.6-7.5 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2564 
วันท่ี 24 มีนาคม 2564 

 
คะแนนท่ีได้ = 

 
5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 อำจำรย์ประจ ำสังกัดคณะหรือวิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน ำเข้ำ   
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.ส ำรำญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
         โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง       
0 – 5      
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ    

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

กำรแปลงค่ำคะแนน = 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
 
 

 ร้อยละ 40 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยัน หลักฐำน 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

 51 คน 5.7-1 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอก 

 22 คน 5.7-2 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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 อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีดังนี้ 
 1. ผศ.ดร.ส าราญ วิเศษ 
 2. ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ 
 3. ผศ.ดร.กชกร เดชะค าภู 
 4. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 
 5. ดร.ปิติณัช ไศลบาท 
 6. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 7. ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ 
 8. ดร.เขมิกา ทองเรือง 
 9. ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
 10. ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
 11. ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา 
 12. ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ 
 13. ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 
 14. ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 15. ดร.วโรทัย สิริเศรณี 
 16. ดร.สุริยา ค าหว่าน 
 17. ดร.Huang Shih Yi  
 18. ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง 
 19. ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช 
 20. ดร.ปุณชญา ศิวานิพัทน์ 
 21. ดร.คณิน เช้ือดวงผุย 
 22. ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ  
 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวนรวมท้ังส้ิน     
51 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง จ านวน 47 คน อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อจ านวน 4 คน และมีอาจารย์
ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 22 คน ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ          
(22*100)/51 = 43.14 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 5.00 คะแนน 
 
สูตรกำรค ำนวณ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 22 
X 100 

 51 
= 43.14 %  
= 43.14 

X 5 
 40 

= 5.39 คะแนน 
 

คะแนนท่ีได้ = 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.8  อำจำรย์ประจ ำสังกัดคณะหรือวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน ำเข้ำ   
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.ส ำรำญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
          โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง  0 – 5  
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 
สูตรกำรค ำนวณ 

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยท้ังหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

กำรแปลงค่ำคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X 5 
  ร้อยละ 60 

  
ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยัน หลักฐำน 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

51 5.8-1 ตารางแสดงจ านวน
อาจารย์ประจ าคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 46 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 5.8-2 ตารางแสดงจ านวน
อาจารย์ประจ าท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

0 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ 

0 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 อาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์  คิดค าส่วน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  วิเศษ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  เดชะค าภู 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ า รวมท้ังส้ิน 51 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ท่ีด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 46 คน มีอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ท้ังหมด 5 คน โดยมีต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 0.82 คะแนน 
 
 สูตรการค านวณ  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ = 5 
X 100 

 51 
= 9.80%  
= 9.80 

X 5 
 60 

= 0.82 คะแนน 
               

คะแนนท่ีได้ = 0.82 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.9  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนนุ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน ำเข้ำ   
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.ส ำรำญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ท้ังด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์ขอ
มูลเชิงประจักษ์ 

คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 5.9-1.1 และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 5.9-1.2  

5.9-1.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 
5.9-1.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน      
ท่ีก าหนด 

คณะฯ มีโครงการตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการท้ังหมด 6 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 
22 ธันวาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และโรงแรมไอโฮเทล 5.9-2.1 
2.โครงการสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรม ท่ี 2 เทคนิคการ
เขียนต ารา บทความวิชาการ 
บทความวิจัย และผลงาน
ตีพิมพ์เพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อวันท่ี 20 
และ 25 เดือนพฤษภาคม 

5.9-2.1 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 
22 ธันวาคม 2563 ณ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และโรงแรม
ไอโฮเทล  
5.9-2.2 สรุปโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรม ท่ี 2 
เทคนิคการเขียนต ารา 
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อวันท่ี 20 และ 
25 เดือนพฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
2564 ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-2.2 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ี
ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากร สาย
สนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะฯได้จัดโครงการส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และโรงแรมไอ
โฮเทล 5.9-3.1 
 

5.9-3.1 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันท่ี 
22 ธันวาคม 2563 ณ 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และโรงแรม
ไอโฮเทล  

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะท่ีได้ จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน 
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

คณะฯ มีระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และทักษะท่ี
ได้รับจากการพัฒนาน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องโดย
ให้บุคลากรท่ีไปเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา ของหน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยนครพนม กลับมา
บันทึกข้อความรายงานการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 
เพื่อให้บุคลากรได้รายงานว่าได้
น าความรู้และทักษะท่ีได้รับมา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้อง 5.9-4.1 และได้
รายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งท่ี 8/2564 วันท่ี 21 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 5.9-4.2 

5.9-4.1 รายงานผลการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 
ในปีงบประมาณ 2564 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
 

 5 มีการให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุม ให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

คณะฯ ได้จัดโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรม ท่ี 2 
เทคนิคการเขียนต ารา 
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ

5.9-5.1 สรุปโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรม ท่ี 2 
เทคนิคการเขียนต ารา 
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
บุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุม ให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ ในวันท่ี 20 และ 25 
พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมปัญญาวี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
5.9-5.1 และได้ก าชับให้
บุคลากรถือปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน 5.9-5.2 

และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุม ให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
เมื่อวันท่ี 20 และ 25 
เดือนพฤษภาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมปัญญาวี คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.9-5.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุน 

คณะฯ ได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2564 ผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน รอบ 6 
เดือน จ านวน 6 โครงการ 
ด าเนินแล้ว 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 16.66 5.9-6.1 
และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ผล
การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
จ านวน 5 โครงการ ด าเนิน
แล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 5.9-6.1 และได้น า
รายงานท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 3/2564 วันท่ี 24 
มีนาคม 2564 5.9-6.3 

5.9-6.1 รายงานผลกร
ด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ปีงบประมาณ 
2564 รอบ 6 เดือน 
5.9-6.2 รายงานผลกร
ด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ปงีบประมาณ 
2564 รอบ 6 เดือน 
5.9-6.3 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 
3/2564 วันท่ี 24 มีนาคม 
2564 
 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะกรรมการประเมินได้ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
คณาจารย์ ดังนี้ 
คณะฯ ควรเร่งรัดและส่งเสริม
การท าผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
และควรมีแผนการการศึกษา
ต่อส ารับอาจารย์ท่ียังไม่มี

5.9-7.1 สรุปโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรม ท่ี 2 
เทคนิคการเขียนต ารา 
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อวันท่ี 20 และ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งคณะฯ
ได้ด าเนินจัดโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการกิจกรรม ท่ี 2 
เทคนิคการเขียนต ารา 
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อวันท่ี 20 และ 25 
เดือนพฤษภาคม 2564 ณ 
ห้องประชุมปัญญาวี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.9-7.1 และได้ส ารวจ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
Individual Development Plan : 

IDP ส าหรับอาจารย์ท่ียังไม่มี
คุณปริญญาเอก 5.9-7.2 และ
ได้น าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 5/2564 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 5.9-7.3 

25 เดือนพฤษภาคม 2564 
ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.9-7.2 สรุปแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล 
Individual 
Development Plan : 
IDP ส าหรับอาจารย์ท่ียังไม่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต้ังแต่
งบประมาณ 2558-2567 
5.9-7.3 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 
5/2564 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2564 

 
คะแนนท่ีได้ = 5.00  คะแนน 
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ส่วนที่  4   
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
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ตำรำงสรุปคะแนนตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

สรุปผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 
มำตรฐำน คะแนน ระดับ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.53 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 2.92 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4.54 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.40 ดี 
สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนน 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน (จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้)    
1 1.1 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา

ในคณะหรือวิทยาลัย 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 

2 1.2 การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือ
วิทยาลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

3 1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 82.35 4.11 

4 1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 67.65 5.00 

5 1.5 ร้อยละนักศึกษาท่ีรับเข้าของหลักสูตรเทียบกับ
จ านวนของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 78.46 3.04 

6 1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 81.18 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 1 4.53 
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรม (จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้) 

   

7 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน
คณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 19.60 4.90 

8 2.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ท่ีตอบยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ    

ร้อยละ 5 ร้อยละ 0.54 0.54 
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ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนน 

9 2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ 
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 33.33 3.33 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 2 2.92 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของ
คณะหรือวิทยำลัย (จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้) 

   

10 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะหรือวิทยาลัย 

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 3 5.00 
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเปน็ไทย 
(จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้) 

   

11 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะหรือวิทยาลัย 

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 4 5.00 
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (จ ำนวน 9 ตัวบ่งชี้)    
  พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน     
12 5.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีของคณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

13 5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

14 5.3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าสงักัดคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ -526 5.00 

  พันธกิจด้ำนกำรวิจัย    
15 5.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

16 5.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 

25,000  
บาท/คน   

141,079.78 
บาท/คน   

5.00 

  พันธกิจด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลัก 
ธรรมำภิบำล 

   

17 5.6 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม     
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

  กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ 

   

18 5.7 อาจารย์ประจ าสงักัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.14 5.00 



 
 

118 
 

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนน 

19 5.8 อาจารย์ประจ าสงักัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 9.80 0.82 

20 5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 5 4.54 

คะแนนเฉลี่ย  
4.40 

อยู่ในระดับ
ดี 
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 – มำตรฐำนที่ 5 
 
มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน     

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
-  -  

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- - 

 
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม    

 จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
-  -  

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- - 

 
มำตรฐำนที่  3  ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยำลัย 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
-  -  

 
มำตรฐำนที่  4  ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
-  -  

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- - 

มำตรฐำนที่  5  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 

-  -  
จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 

-  -  
 


