คำนำ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเริ่มตั้ง แต่การตรวจสอบคุณภาพและการประเมิน
คุณภาพของทุกหน่วยงานในคณะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาหรับการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ
ได้ดาเนินการมาทุกวงรอบปีการศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 มาโดยตลอด ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยใช้กรอบของมหาวิทยาลัยนครพนม
5 มาตรฐาน 20 ตั ว บ่ ง ชี้ ตามคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรอบการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ขอขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะด้วยความตั้งใจ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ทั้ ง ในระดั บ ส านั ก งานคณบดี
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จนสามารถสรุปผลเป็นรายงานประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายในต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหำร
กำรประเมินตนเอง คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ 2563
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มี
การปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีก า เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช
2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่
15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547
หลั ง จากการด าเนิ น งานในฐานะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ มาระยะหนึ่ ง รั ฐ บาลมี น โยบายในการตั้ ง
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน ดังนั้นจึง
ก าหนดนโยบายให้ ร วมมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครพนม มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม วิ ท ยาเขตนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจ จา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะ
หนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม นับแต่นั้น
คณะศิลปศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรสายวิช าการ จานวน 51 คน
บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 30 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 81 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 736 คน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ขอรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม
ในระดับคณะ จานวน 5 มาตรฐาน 20 ตัวบ่ง ชี้ ซึ่ง ผลการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2563 โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.40)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินรายมาตรฐานคุณภาพ
5 มาตรฐาน มีดังนี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53)
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 2.92)
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก
(ค่าเฉลี่ย 5.00)
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.54)
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน และที่ตั้ง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด
ตาบลนาราชควาย อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ 042 587100 โทรสาร 042 587100
เว็บไซต์ : http://flas.npu.ac.th/web/
1.2 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม
ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544
สถาบั น ร าชภั ฏ น ครพ นม เป็ น สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา สั ง กั ดส านั ก ง านสภาสถาบั น ราชภั ฏ
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2544 มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิ จัย
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่ง เสริม
วิทยฐานะครู ” สถาบันราชภัฏนครพนม ดาเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของ
สัง คมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถ อย
รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง
รูปแบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสาคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 ที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้ง
ทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับการพิจารณาองค์การ ในภาพรวมให้เป็น
ระบบมากขึ้น เพื่อจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป
การยกฐานะสถาบั น ราชภั ฏ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 หลังจากนั้นในวันที่ 2 กันยายน 2548 ได้มีการหลอมรวม
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในจังหวัดนครพนม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครพนมได้ รั บ การยกฐานะขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช
2547 นับเรื่อยมาจนกระทั่ง วันที่ 1 กันยายน 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช 2548
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122
ตอนที่ 75ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548
การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากกฎกระทรวงจัดตั้ง ส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 42ก ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550
6

2. ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
2.1 ปรัชญา
จริยธรรม นาปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นคน
2.2 วิสัยทัศน์
คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม เป็ น องค์ ก รแห่ ง การสร้ า งสรรค์ สั ง คม
พหุวัฒนธรรม ที่มุ่งผลิตบัณฑิตด้านภาษาและสังคมศาสตร์ บนฐานการวิจัยและบริการวิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง
2.3 พันธกิจ
2.3.1. ผลิตบัณฑิต สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2.3.2. พัฒนาการวิจัย ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์เกิดประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
พันธกิจอื่นๆของคณะ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
2.3.3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สัง คมที่ทันสมัย ทั้ง ในและนอกประเทศ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
2.3.4. ส่ ง เสริ ม ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒนธรรม อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สื บ สาน พั ฒ นา เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3.5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 4 ข้อสนับสนุน ดังนี้
1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนอย่างมีดุลยภาพ
2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณเชิง การบริห าร จัดการด้านการเงินที่เน้นความ
โปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เม็ดเงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีแผนการใช้เงินที่สะท้อน
ความต้องการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงบประมาณและจัดทารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบทุกพันธ
กิจ มีระบบตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ
3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณ ภาพ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพของคณะ
4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้นทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและนอกภูมิภาค เสริมสร้างความร่วมมือและมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชี่ยมโยงการดาเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
2.4 เป้าประสงค์
2.4.1 บัณฑิตมีความรู้ด้านภาษา และสังคมศาสตร์ตามคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์
2.4.2 นักวิจัยใหม่ได้รับการพัฒนาและมีผลงานทางวิชาการ
2.4.3 มีเครือข่ายการบริการวิชาการในชุมชนสังคมประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2.4.4 มีแหล่งอนุรักษ์ พัฒนาเผยแพร่ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.4.5 การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
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3. โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงกำรบริหำรและโครงสร้ำงระบบงำน
3.1 โครงสร้างองค์กร

คณบดี

คณะกรรมการประจาคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร และประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจยั และทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรรม

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ศูนย์ส่งเสริ มวิชาการ

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าสาขาวิชา

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่
หัวหน้าสานักงานคณบดี
กลุ่มงานบริ หาร

กลุ่มงานบริ การศึกษา

กลุ่มงานบุคลากร

กลุ่มงานบริ การวิชาการแก่สังคม

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานกิจการพิเศษ
กลุ่มงานวิจยั
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3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม
สำขำวิชำ

สำนักงำนคณบดี

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

กลุ่มงานบริหาร

ศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

กลุ่มงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

ศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุ

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ศูนย์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานบริการวิชาการ

กลุ่มงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานบุคลากร
กลุ่มงานบริการศึกษา
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน

ศูนย์ส่งเสริมวิชำกำร

กลุ่มงานวิจัย

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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ศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อ
การพึ่งตนเอง

4. รำยชื่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจำคณะ
4.1 รำยชื่อผู้บริหำร
ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3 นางสภาพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
4.2 คณะกรรมกำรประจำคณะ
ที่
ชื่อ-สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี
2
3
4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู

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

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

ตำแหน่ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

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

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

สำขำวิชำ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาจีน
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

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

รวม
268
71
133
19
79
162
4
736

* หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกงำนทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2563

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

จำนวน (คน)
51
4
47
30
10
7
13
81

* หมำยเหตุ : นับจำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ สกอ. ข้อมูลจำกงำนบุคลำกร ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64
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8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
8.1 งบประมาณ
8.1.1 ปีงบประมาณ 2564 (จาแนกตามประเภทงบประมาณ)
งบประมำณ
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณเงินรำยได้
งบรำยจ่ำย
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
บุคลากร
3,733,886 28.71
งบดาเนินงาน
7,970,558 61.29
งบลงทุน
1,300,000 10.00
งบเงินอุดหนุน
1,348,800 100.00
งบรายจ่ายอื่น
รวม
1,348,800 100.00
13,004,444 100.00
8.1.2 ปีงบประมาณ 2564 (จาแนกตามภารกิจหลัก)
งบประมำณแผ่นดิน
งบประมำณเงินรำยได้
ภำรกิจหลัก
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
การผลิตบัณฑิต
854,800 63.37 8,877,583 68.27
การวิจัยและพัฒนา
137,000 1.05
การบริการวิชาการ
- 2,056,961 15.82
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
32,900 0.25
การบริหารจัดการองค์กร
494,000 36.63 1,900,000 14.61
รวม
1,348,800 100.00 13,004,444 100.00

รวม
จำนวน
3,733,886
7,970,558
1,300,000
1,348,800
14,353,244

ร้อยละ
26.01
55.53
9.06
9.40
100.00

รวม
จำนวน
ร้อยละ
9,732,383 67.81
137,000
0.95
2,056,961 14.33
32,900
0.23
2,394,000 16.68
14,353,244 100.00

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

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

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

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

ลำดับ
ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

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

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

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

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

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

8.3 สถานที่จัดกิจกรรม
8.3.1 ห้องศิลป์ศรุต
8.3.2 ห้องประชุมพนมศิลป์
8.3.3 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
8.3.4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา
8.3.5 ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
8.3.6 ลานกลางแจ้ง
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บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 500 คน
บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 40 คน
บรรจุได้จานวน 400 คน

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

9. เอกลักษณ์
9.1 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม
“มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม” (University of Societal Creativity)
9.2 เอกลักษณ์คณะ
“คณะแห่งการสร้างสรรค์พหุวิทยาการ”
10. อัตลักษณ์
10.1 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม
“รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ”
10.2 อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ
“สื่อสารเด่น เน้นจิตอาสา มีทักษะการทางาน”
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ส่วนที่ 2
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ

15

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ
ผลประเมินตามเกณฑ์ ประจาปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับดีมาก
ลำดับ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562
ที่
1 คณะควรมีแผนเร่งรัดและส่งเสริมการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง

2

คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังมีผลงานวิจัยน้อยได้ทางานวิจัยที่เพิ่มขึ้น

3

คณะควรมีแผนการศึกษาต่อสาหรับอาจารย์ที่ยังไม่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

4

คณะควรเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ที่จอดรถของนักศึกษา จัดพื้นที่นั่งรอก่อนเข้าเรียน นักศึกษาทุก
สาขาควรได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เป็นต้น
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ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
คณะฯ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งจะนาเสนอผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 และได้นาแผนประกาศในเว็บไซต์คณะฯ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานของแผนดังกล่าว รอบ 6 เดือน รายงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่
24 มีนาคม 2564 และจะรายงานรอบ 12 เดือน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2564
คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14
ธันวาคม 2563 จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) งานวิจัย เมื่อวันที่ 8
มกราคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังมีผลงานวิจัยน้อยได้ทางานวิจัยที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยสร้างเครือข่ายกับศาสตร์อื่น เพื่อรวมกลุ่มทางานวิจัยและเสนอ
หัวข้อวิจัยร่วมกัน
งานบุคลากร ได้เก็บแบบแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล Individual
Development Plan : IDP ของอาจารย์จานวน 23 คน และได้สรุปผล
แผนพัฒนาตนเองรายบุคล Individual Development Plan : IDP เสนอต่อ
ผู้บริหาร และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ในวันที่ 17 พฤษภาคม
2564 ในส่วนอาจารย์ จานวน 8 คน เป็นพนักงานตามสัญญาที่จะเกษียณ
ราชการและเป็นอาจารย์ที่ลาออก จึงไม่ได้ให้จัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
- งานอาคารสถานที่ได้ เก็บแบบสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แก่นักศึกษา จานวน 100 คน และได้สรุปผลการสารวจต้องการสิ่งสนับสนุนการ

ลำดับ
ที่

5

6

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

เรียนรู้แก่นักศึกษา เสนอต่อผู้บริหาร และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- งานคอมพิวเตอร์ ดาเนินการทาระบบการล็อกอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตโดยผ่าน
รหัสนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้เพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตจาก 1 กิกะบิตต่อ
วินาที เป็น 5 กิกะบิตต่อวินาที
- ในส่วนที่จอดรถมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง คณะฯ จึงได้ดาเนินการปลูก
ต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น
จานวน 12 ต้น และได้ดาเนินการจัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มกราคม 2564 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
- เนื่องจากโครงการถูกลดงบประมาณลงทาให้ไม่สามารถจัดซื้อเก้าอี้แถวนั่งก่อน
เข้าเรียนได้ จึงได้วางแผนนาเข้าไปขอครุภัณฑ์งบประมาณแผ่นดินปี 2566 ต่อไป
และได้การแก้ปัญหาโดยการย้ายเก้าอี้ที่อยู่เดิมจากมุมอับที่ไม่มีนักศึกษานั่งไปไว้
หน้าห้องนั่งก่อนเข้าเรียนก่อน
- สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกเกณฑ์ประกันคุณภาพฯด้านกิจกรรม
ทางด้านภาษาและงบประมาณของคณะลดลง จึงได้จัดสัมมนาด้านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา ซึ่งจัดขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1/2563
คณะควรเพิ่มทักษะเชิงบูรณาการ ทักษะการใช้เครื่องสานักงาน และผู้มีทักษะ - คณะฯ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวสู่
ทางด้านจิตวิทยาแก่นักศึกษา
ตลาดแรงงาน ในวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กชกร เดชะคาภู เป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้เครื่องใช้สานักงานแก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องพนมศิลป์
- กิจกรรมบรรยายพิเศษในรายวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม หัวข้อ "ปัญหา
ด้านสุขภาพจิตและเทคนิคการให้คาปรึกษาเบื้องต้น" ในวันที่ 14 มีนาคม 2564
คณะควรประสานการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ให้มีความ
- คณะฯ ได้ประชุมร่วมกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เพื่อลดปัญหาภาระการ
ชัดเจน ลดปัญหาการเพิ่มภาระการสอน
สอน โดยวิธีการแบ่งรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนเท่าๆ กัน ในส่วนรายวิชาศึกษา
ทั่วไป (GE) จาก 2 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต จะใช้ภายในปีการศึกษา 2564
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ลำดับ
ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562
ที่
7 คณะควรเร่งรัดการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จก่อนสอบกลางภาค
เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดแผนการเรียนของตนได้

8
9

10

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
คณะฯ ได้ดาเนินการอนุมัติการขอเทียบโอนผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษา
ที่ 1/2563 แล้วเสร็จในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 พร้อมทั้งแจ้งผลการเทียบ
โอนให้นักศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว และคณะฯ จะนาผลการขอเทียบโอนผล
การศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2563 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ เพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563
คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 14
ธันวาคม 2563
คณะฯ ได้กาหนดชุมชน ได้แก่ ชุมชนตาบล กุดฉิม อาเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ นนเดือนตุลาคม 2563
และมหาวิทยาลัยนครพนม มีคาสั่งที่ 1209/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริการวิชาการ ประจามหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วยคณบดี น.ส.ประภา
พร สุริยสิทธิ์ และน.ส.พัชรี พ่อบุตรดี
- คณะฯ ได้จัดอันดับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ปี
ย้อนหลังอยู่ในระดับดี ได้แก่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชานิติศาสตร์
- คณะฯ ได้ดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพือ่ เข้าสู่การขึ้นทะเบียน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563
โดยมีวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพทุ ธรินทร์ และอาจารย์
ภาวดี พันธรักษ์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อม
หลักสูตรเพื่อเข้าสู่การขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) และ
บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทาความเข้าใจในการการเขียนรายงานการ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 สาขานิติศาสตร์และสาขาภาษาจีน ควรมีการเร่งพัฒนา
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 คณะควรเพิ่มชุมชนให้ได้ตามเกณฑ์ (ตชด.)

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1.1 ควรวางแผนการประเมินหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)
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ลำดับ
ที่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2562

ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ

11

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 ควรให้อาจารย์สาขานิติศาสตร์ ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น
กฎหมายแรงงานแก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติที่แหล่งงานนอกเวลาต่างๆ

12

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมให้ใช้แบบประเมินกลาง

13

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.3 ควรหานักศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สัดส่วน FTES ต่ออาจารย์
ประจาเต็มเวลาเทียบเท่าตามเกณฑ์

19

ประเมินตนเอง (มคอ.7) และการจัดเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
คณะฯ ได้เชิญอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์มาเป็นวิทยาการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
กฏหมายแรงงานให้แก่นักศึกษาที่ทางานพิเศษในเวลาเรียน และนักศึกษาชั้นปีที่
3 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 23 ก.ย. 63 ณ ห้องเรียนรวม 2
คณะฯ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการจัดการให้บริการแก่นักศึกษา ตามแบบ
ประเมินกลางของมหาวิทยาลัยนครพนม ในเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว
และจะนาผลการประเมินดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 5/2564
คณะฯ ได้มีการออกแนะแนวสัญจรร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว ใน
ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งได้จัดทาสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 ผ่านทางเพจ
Facebook คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาบริเวณริมถนนในจังหวัดนครพนม

ส่วนที่ 3
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2563
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มำตรฐำนที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
(ระดับปริญญำตรี)
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน
กำรได้งำนทำหรือผลงำนวิจัยของผู้สำเร็จกำรศึกษำในคณะหรือวิทยำลัย
ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีในคณะ/วิทยำลัยที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ปี
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ในคณะหรือวิทยาลัยที่ไ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ตามสูตร
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
X 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
การค านวณค่ า ร้ อ ยละนี้ ไ ม่ น าบั ณ ฑิ ต ที่ ศึ ก ษาต่ อ เกณฑ์ ท หาร อุ ป สมบท และบั ณ ฑิ ต ที่ มี ง านท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมำยเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70 ให้ปรับคะแนน
เป็น 0 คะแนน เก็บจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา
ผลกำรดำเนินงำน
บัณฑิต
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
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จำนวน
115
115

หลักฐำน
1.1-1.1 รายงาน
ภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา
2562

ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จานวน 127 คน และตอบแบบสอบถามภาวะการ
มีงานทา จานวน 115 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ผู้สาเร็จการศึกษาทั้ง 5 สาขาวิชา มีภาวะการมีงานทา ดังนี้
1. บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาเร็จการศึกษา จานวน 79 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน 75
คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 94.94 มีงานทา จานวน 72 คน และประกอบอาชีพอิสระ
จานวน 3 คน รวมมีงานทาและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. บัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาเร็จการศึกษา จานวน 1 คน ตอบแบบสอบถาม
จานวน 1 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 มีงานทา จานวน 1 คน รวมมีงานทา ทั้งหมด
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาเร็จการศึกษา จานวน 17 คน ตอบแบบสอบถาม
จานวน 14 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 82.36 มีงานทา จานวน 13 คน และประกอบ
อาชีพอิสระ จานวน 1 คน รวมมีงานทาและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาเร็จการศึกษา จานวน 10 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน 7 คน ร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 70 มีงานทา จานวน 7 คน รวมมีงานทา ทั้งหมดจานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
5. บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ สาเร็จการศึกษา จานวน 20 คน ตอบแบบสอบถาม จานวน 18 คน ร้อย
ละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 90 มีงานทา จานวน 16 คน และประกอบอาชีพอิสระ จานวน 2 คน
รวมมีงานทาและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปในปีการศึกษา 2562 คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (115*100)/115 = ร้อยละ 100 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (100*5)/5
= 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

กำรส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบกำรของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของทุกหลักสูตร
ในคณะหรือวิทยำลัย
กระบวนกำรและผลลัพธ์
ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
นำยฤทธิพร สุทธิไชยำ
นำยฤทธิพร สุทธิไชยำ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
1 - 2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ


2

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 - 3 ข้อ
1 - 4 ข้อ
ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
โดยมี Flow Chart ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 1.2-1.1

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

หลักฐำน
1.2-1.1 ระบบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการส่งเสริม
สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ (Flow
Chart)
มีการจัดทาแผนพัฒนา
คณะฯ มีการจัดทาแผนงานการ 1.2-2.1 แผนงานการ
นักศึกษาให้มีความสามารถ ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ผู้ประกอบการ จากการมีส่วน สุดท้ายของคณะศิลปศาสตร์และ ชั้นปีสุดท้าย ประจาปี
ร่วมของหลักสูตรโดยผ่าน
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา การศึกษา 2563
ความเห็นชอบจาก
2563 1.2-2.1 โดยการมีส่วนร่วม 1.2-2.2 คาสั่งคณะศิลป
คณะกรรมการประจาคณะ จากผู้บริหาร คณาจารย์ และ
ศาสตร์ฯ ที่ 315/2563
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ตามคาสั่ง เรื่อง การแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน คณะกรรมการดาเนินงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี ผู้ประกอบการของนักศึกษา
สุดท้ายของคณะศิลปศาสตร์และ ชั้นปีสุดท้าย
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 1.2-2.3 รายงานการ
2563 ให้เป็นไปตามแผน 1.2-2.2 ประชุมคณะกรรมการ
และผ่านการเห็นชอบจากที่
คณะฯ ครั้งที่ 7/2563
ประชุมคณะกรรมการคณะศิลป เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
2563
7/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม
2563 1.2-2.3
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ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

3 มีสิ่งสนับสนุนการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
- โดยได้นานักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นิติศาสตร์ สาขาภาษาจีน และ
สาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว จานวน 113 คน
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับนักศึกษา การ
อบรม “New GeN NPU สร้าง
ความตระหนักนักศึกษา สู่ความ
เป็นผู้ประกอบการ” โดยจัดใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม 1.2-3.1
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัด
กิจกรรมการนาเสนอสินค้าโอ
ท้อปสาหรับนักศึกษา ซึ่งจัดขึ้น ณ
ห้องศาลจาลอง คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเป็นการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษากล้าพูด
และเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านคุณลักษณะ
ของการเป็นผู้ประกอบการ โดย
จัดขึ้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
1.2-3.2
- สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแสดงผล
งานจาลองโมเดลธุรกิจ ซึ่งเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
วสาหกิจชุมชน สู่การพัฒนาเป็น
Social Enterprise ฝึกทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการในอนาคต
1.2-3.3
24

หลักฐำน
1.2-3.1 กิจกรรมการอบรม
“New GeN NPU- สร้าง
ความตระหนักนักศึกษา สู่
ความเป็นผู้ประกอบการ”
1.2-3.2 กิจกรรมนาเสนอ
สินค้าโอท้อปสาหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
English OTOP
Presentation
1.2-3.3 กิจกรรมแสดงผล
งานจาลองโมเดลธุรกิจ

ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

4 มีการประเมินความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
และมีการนาผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงในปี
ถัดไป



5

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้ประเมินความสาเร็จของ
ของแผนปีการศึกษา 2563
วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะให้
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเป็น
ผู้ประกอบการ ผลการดาเนินงาน
คณะฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
จานวน 3 กิจกรรม 1.2-4.1
และนารายงานแผนงานการ
ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ประจาปีการศึกษา 2563
เสนอเข้าที่ประชุมคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้เก็บข้อมูลเพื่อใช้ใน
การพัฒนาและปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 1.2-4.2
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี คณะฯ มีนักศึกษานักศึกษาระดับ
สุดท้ายที่มีความรู้หรือทักษะ ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่มี
การเป็นผู้ประกอบการ ไม่
ความสามารถด้านคุณลักษณะ
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ของผู้ประกอบการ จานวน 125
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่รับ
คน โดยคิดจากนักศึกษาชั้นปี
การประเมิน
สุดท้ายที่สอบผ่านรายวิชาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้
ประกอบธุรกิจ วิชาการจัดการ
เศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน และ
วิชาธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนา ที่
เกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ จากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด 170 คน คิดเป็น
ร้อยละ (125*100)/170 =
73.52 1.2-5.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน
1.2-4.1 รายงานแผนงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย ประจาปี
การศึกษา 2563
1.2-4.2 รายงานประชุมครั้ง
ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2564

1.2-5.1 สรุปจานวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบ
ผ่านรายวิชาความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจ วิชาการจัดการ
เศรษฐกิจและธุรกิจชุมชน
และวิชาธุรกิจพื้นฐานกับ
การพัฒนา ที่เกี่ยวกับการ
เป็นผู้ประกอบการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยที่เข้ำร่วมกิจกรรมหรือ
โครงกำรที่สอดคล้องกับกำรแสดงออกในกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์
น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ า ร้ อ ยละของจ านวนนั กศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ า ยในคณะหรือ วิ ท ยาลั ย ที่ เ ข้ า ร่ว มกิจ กรรม/โครงการที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรคำนวณ
ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
X 100
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ร้อยละ 100

X5

หมำยเหตุ อย่ำงน้อยต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ที่คณะหรือวิทยำลัย หรือ
มหำวิทยำลัยจัด
ผลกำรดำเนินงำน
นักศึกษำ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออก
ในการต่อต้านคอรัปชั่น
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด

จำนวน
140

หลักฐำน
1.3-1.1 สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ
ส่งเสริมต่อต้านคอรัปชั่น

170

1.3-1.1 สรุปผลการดาเนินงานโตรง
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและส่งเสริม
ต่อต้านคอรัปชั่น ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564

ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น จานวน 140 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย จานวนทั้งหมด 170 คน คิดค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น (140*100)/170 = 82.35 แปลงค่า
ร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (82.35*5)/100 = 4.11 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 4.11 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยที่สร้ำงหรือมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ผลงำนนวัตกรรม
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรมที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
สูตรกำรคำนวณ
ค่ำร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

X 100

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ร้อยละ 60

X5

ผลกำรดำเนินงำน
นักศึกษำ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้าง
หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม

จำนวน
115

หลักฐำน
1.4-1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณานวัตกรรมของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย
1.4-1.2 รายงานผลการพิจารณา
นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
1.4-1.3 ผลงานของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด
170
1.4-2.1 จานวนรายชื่อนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม 115 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จานวนทั้งหมด 170 คน คิดค่าร้อยละของ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม
(115*100)/170 = 67.65 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (67.65*5)/60 = 5.64

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

ร้อยละนักศึกษำที่รับเข้ำของหลักสูตรเทียบกับจำนวนของแผนรับของคณะหรือ
วิทยำลัย
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง

ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยที่มีจานวนเป็นไปตามที่
กาหนดไว้ของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัยกาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรคำนวณ
ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง
จานวนนักศึกษาที่กาหนดไว้ในแผนรับ

X 100

ร้อยละจานวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง
ร้อยละ 100

X5

ผลรวมคะแนนของหลักสูตรทั้งหมด
จานวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด

คะแนนที่ได้
ระดับคณะ =
ผลกำรดำเนินงำน

จำนวน
นักศึกษำตำม
แผนรับ

สำขำวิชำ

จำนวน
นักศึกษำ
รับเข้ำจริง

คิดเป็น
ร้อยละ

คิดเป็น
คะแนน

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
80
69
86.25
4.31
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
40
23
57.50
2.88
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50
41
82.00
4.10
4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
30
6
20.00
0
5. สาขาวิชาภาษาจีน
40
43
107.50
5.00
6. สาขาวิชานิติศาสตร์
60
69
115.00
5.00
7. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
25
4
16.00
0
รวมทั้งสิ้น
325
255
484.25
21.29
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง 255 คน และมีจานวนนักศึกษา
ที่กาหนดไว้ในแผนรับ จานวน 325 คน คิดเป็นร้อยละจานวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง (255*100)/325
= 78.46 คณะฯ มีผลรวมคะแนนของหลักสูตรทั้งหมด จานวน 21.29 และมีหลักสูตรในคณะ จานวน 7 หลักสูตร
คิดเป็นคะแนนที่ได้ระดับคณะ 21.29/7 = 3.04 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 3.04 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

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

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
สูตรคำนวณ
ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย
ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร

X 100

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย
ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
ร้อยละ 80

X5

ผลกำรดำเนินงำน
นักศึกษำ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน

จำนวน
138

หลักฐำน
1.6-1.1 สรุปผลการ
ประเมินนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด
170
1.6-1.2 จานวนรายชื่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน จานวน 138 คน และมีจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จานวนทั้งหมด 170 คน คิดค่าร้อย
ละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน (138*
100)/170 = 81.18 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (81.18*5)/80 = 5.07

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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มำตรฐำนที่ 2

ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยในคณะหรือวิทยำลัย
ผลผลิต
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

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

จำนวน
ยืนยัน
47 คน

จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

47 คน

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

4 คน
4 คน

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8 เรื่อง

8 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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หลักฐำน
2.1-1.1 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2563
2.1-1.1 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2563
2.1-1.2 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2563
2.1-1.2 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2563
2.1-1.3 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จานวน
8 เรื่อง
2.1-1.3 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ จานวน
8 เรื่อง

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

จำนวน
ยืนยัน
2 เรื่อง

2 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

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

2 เรื่อง

2 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 เรื่อง
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

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

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

2.1-1.5 สรุปบทความวิจัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
จานวน 2 เรื่อง
2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ จานวน 6 เรื่อง
-

พื้นฐำน

จำนวน
ยืนยัน
6 เรื่อง

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมจำนวนผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐำน
2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ จานวน 6 เรื่อง

18 เรื่อง

ผลกำรดำเนินงำน
1. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่มีในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่ำน้ำหนัก 0.80)
จำนวน 2 เรื่อง
สำขำวิชำนิติศำสตร์
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน

2 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน

ชื่อเรือ่ ง
แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ปัญหาการใช้สิทธิในการเปลี่ยนมือที่ดินตาม ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ก า ร ป ฏิ รู ป ที่ ดิ นเ พื่ อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 (ส.ป.ก.)
ฉบั บ ที่ 51 (มกราคม-มี น าคม
2563) หน้า 44-55
ปัญหาความรับผิดในการปลอมวัตถุมงคลใน ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ประเทศไทยพิเคราะห์และเปรียบเทียบตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15
กฎหมายอาญา และกฎหมายลิขสิทธิ์
ฉบั บ ที่ 51 (มกราคม-มี น าคม
2563) หน้า 56-67

2. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ (ค่ำถ่วงน้ำหนัก 0.20) จำนวน 8 เรื่อง
สำขำวิชำภำษำจีน
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์ภาวิณี เรืองจิรารัตน์

2 อาจารย์ธัญจิรา ศรีกระจ่าง

ชื่อเรือ่ ง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในชั้นเรียน
ของนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ

แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน
2563
การศึกษาการเลือกใช้แอพพลิเคชันในการ ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา อีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและ
ไทยในมหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ในช่วง เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- สังคมที่ยั่งยืน ณ
19)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
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ที่

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย

ชื่อเรือ่ ง

3 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ
พิเชษฐ์ลดารมณ์

วิเคราะห์กลยุทธ์การแปลชื่อละครโทรทัศน์
จีนเป็นภาษาไทยบนแอพพลิเคชั่น WeTV
Thailand

4 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน
อรรคศรีวรโชติ

สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีมิติเสมือนจริง
เรื่องคาศัพท์ภาษาจีนสัตว์โลกน่ารู้

5 อาจารย์ปรียากร บุญธรรม

วิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้บทขยายกริยา
ในภาษาจีนของนักศึกษาไทย : กรณีศึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2
มหาวิทยาลัยนครพนม

สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
ชื่อเรือ่ ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปัญหาความยากจนของเกษตรกรที่มีรายได้
ดร.อภิกนิษฐา เนาเลาห์
ตกเกณฑ์ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานในพื้นที่
อาจารย์ ดร.พัชรวดี
ตาบลโพธิ์ตาก อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
เพ็งสระเกตุ
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แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
สกลนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน
2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน
2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน
2563
ประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและ
สังคมที่ยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัด
สกลนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน
2563
แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ประชุมวิชาการระดับชาติราไพ
พรรณี ครั้งที่ 14 วิจัย นวัตกรรม
รังสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอย่างยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม
2563

สำขำวิชำพัฒนำสังคมและสิง่ แวดล้อม
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์ ดร.พัชรวดี
เพ็งสระเกตุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิกนิษฐา เนาเลาห์

ชื่อเรือ่ ง
แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
ความเข้มแข็งกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก ประชุมวิชาการระดับชาติราไพ
กรณีศึกษา บ้านหนองปลาดุก ตาบลบ้านผึ้ง พรรณี ครั้งที่ 14 วิจัย นวัตกรรม
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
รังสรรค์ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอย่างยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม
2563

2 อาจารย์จฑุ าลักษณ์ แสนโท

ผลกระทบด้านลบจากการเข้ามาทางานของ ประชุมวิชาการระดับชาติราไพ
แรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครพนม
พรรณี ครั้งที่ 14 วิจัย นวัตกรรม
รังสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมอย่างยั่งยืน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 ธันวาคม
2563

3. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนือ่ งจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ (ค่ำถ่วงน้ำหนัก 0.40) จำนวน 2 เรื่อง
สำขำวิชำมำนุษยวิทยำวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์
เจียวิริยบุญญา

ชื่อเรือ่ ง
แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่
Edit identities Cultural Practices and the AAS-in-Asia 2020 (Asia at the
Changing Political Landscape of Modern Crossroads , June 29 – July 01
Southeast Asia
2020 , Kobe Japan

สำขำวิชำภำษำจีน
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์ Dr.Shih Yi Huang

ชื่อเรือ่ ง
Intercultural Adaptation of Chinese
Lecturers in Thailand

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

4. ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร (ค่ำถ่วงน้ำหนัก 1.00) จำนวน 6 เรื่อง
ที่
รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
ชื่อเรือ่ ง
หน่วยงำน
1 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
(1,002,250 บาท)
ระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนา สุขภาพ (สสส.)
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น
2 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย
การสารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ :
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
(71,000 บาท)
บทสารวจเครือข่าย สถานะองค์ความรู้
สุขภาพ (สสส.)
ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและเสนอแนวทางการส่งเสริม
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ที่

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย

3 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย
(4,8000,000 บาท)
4 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย
(150,000 บาท)

5 อาจารย์ ดร.อนุชิต

สิงห์สุวรรณ
(257,080 บาท)
6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี

(280,000 บาท)

ชื่อเรือ่ ง
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานนอก
ระบบ
โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่มี
จุดเน้นสาคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม
การพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวันสาหรับผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
นครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

หน่วยงำน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และกระทวงการ
อุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
(อว.)
กองทุนจัดการซากดึกดาบรรพ์
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ มีอาจารย์ประจาทั้งหมด จานวน 47 คน และอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวน 4 คน รวมมีอาจารย์ประจาและลาศึกษาต่อทั้งสิ้น 51 คน คณะมีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ดังนี้
1) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่มีในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้าหนัก 0.80)
จานวน 2 เรื่อง (0.80 * 2= 1.60)
2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิช าการฉบั บสมบูร ณ์ที่มี การตีพิ มพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ (ค่าถ่วงน้าหนัก 0.20) จานวน 8 เรื่อง (0.20*8=1.60)
3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิช าการฉบั บสมบูร ณ์ที่มี การตีพิ มพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วงน้าหนัก 0.40) จานวน 2 เรื่อง (0.40*2=0.80)
4) มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (ค่าถ่วงน้าหนัก 1.00) จานวน 6 เรื่อง
(1.00*6=6.00)
รวมทั้งหมดจานวน 18 เรื่อง ค่าถ่วงน้าหนักได้เท่ากับ (1.60+1.60+0.80+6.00=10)
คิดเป็นร้อยละ (10*100/51=19.60)
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน (19.60*5)/20 = 4.90

คะแนนที่ได้ = 4.90 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของงบประมำณเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยที่สนับสนุนผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยำลัย ที่ตอบยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย
หรือภูมิภำคหรือประเทศ
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 5
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของงบประมาณเงิน รายได้คณะหรือวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ

ค่ำร้อยละ =

จานวนงบประมาณเงินรายได้ ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หรือภูมิภาคหรือประเทศ
X 100
จานวนงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัยที่ตอบยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ

X5

ร้อยละ 5
ผลกำรดำเนินงำน
จำนวนงบประมำณ
จำนวน
หลักฐำน
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัย 70,500 บาท 2.2-1.1 สัญญาทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2564
ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ
งบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด
13,004,444 บาท
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ผลกำรดำเนินงำน
ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ มีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และนวั ต กรรมของคณะหรื อ วิ ท ยาลั ย ที่ ต อบยุ ท ธศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ภู มิ ภ าคหรื อ ประเทศ จ านวน
70,500 บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด จานวน 13,004,444 บาท คิดเป็นร้อยละ
(70,500*100)/ 13,004,444 = 0.54 แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน (0.54*5)/5 = 0.54 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 0.54 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนภำยในกับภำยใน และหน่วยงำนภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก
ผลลัพธ์
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก

ค่ำร้อยละ =

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ
หน่วยงานภายนอก
ร้อยละ 50

X5

ผลกำรดำเนินงำน
ผลงำน
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และ
หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด
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จำนวน
6 เรื่อง

หลักฐำน
2.3-1.1 สรุปจานวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงาน
ภายในกับหน่วยงานภายนอก
จานวน 6 เรื่อง
18 เรื่อง 2.3-1.2 สรุปจานวนจานวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด จานวน 18 เรื่อง

ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยำลัย ที่เกิดจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
ที่

1

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

2 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

3 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

4 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

5 อาจารย์ ดร.อนุชิต
สิงห์สุวรรณ

6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์
สุมาลี

ชื่อเรื่อง
เครือข่ำย
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนา (สสส.)
คุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น

การสารวจสถานการณ์แรงงานนอกระบบ :
บทสารวจเครือข่าย สถานะองค์ความรู้
ความเสี่ยงและแนวปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงและเสนอแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบแรงงานนอก
ระบบ
โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะที่
มีจุดเน้นสาคัญ โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม
การพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวันสาหรับผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์
อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
นครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

กองทุนจัดการซากดึกดาบรรพ์ กรม
ทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)

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

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

ในปี พ.ศ.2563 คณะฯ มีผลงานวิจัยทั้งหมด จานวน 18 เรื่อง และมีจานวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จานวน 6 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ (6*100)/18 = 33.33 แปลงเป็นค่าคะแนน (33.33*5)/50 = 3.33

คะแนนที่ได้ = 3.33 คะแนน
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มำตรฐำนที่ 3

ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยำลัย

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะหรือวิทยำลัย
กระบวนกำร
ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์
น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 จัดทาแผนการบริการวิชาการ
ประจาปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและ
กาหนด ตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ



2

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ดาเนินการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมร่วมกับชุมชน 3.1-1.1
เพื่อจัดทาแผนงานบริการวิชาการ
ประจาปีการศึกษา 2563
3.1-1.2 โดยกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จทั้งในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
3.1-1.3

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐำน
3.1-1.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะศิลป
ศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2563
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2563
3.1-1.2 แผนงานบริการ
วิชาการประจาปีการศึกษา
2563
3.1-1.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่
7/2563 เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2563
โครงการบริการวิชาการแก่ คณะฯ มีแผนการใช้ประโยชน์จาก 3.1-2.1 แผนงานบริการ
สังคมตามแผน มีการจัดทา การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล วิชาการและแผนการใช้
แผนการใช้ประโยชน์จากการ ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน
ประโยชน์ ประจาปี
บริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล หรือสังคม 3.1-2.1 ผ่านความ
การศึกษา 2563
ต่อการพัฒนานักศึกษา
เห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ 3.1-2.2 รายงานการประชุม
ชุมชน หรือสังคม
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้ง คณะกรรมการคณะศิลป
ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2563 3.1-2.2
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ตนเอง ข้อ


3



4



5



6

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน

โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
มีโครงการที่บริการแบบให้
เปล่า

คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่ให้เปล่ามีจานวน 1
โครงการ ได้แก่ โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ระดับปริญญาตรี: การจัดกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์
บ้านกุดฉิม ตาบลกุดฉิม อาเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม
3.1-3.1
ประเมินความสาเร็จตามตัว คณะฯ ได้ประเมินความสาเร็จ
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
ของการดาเนินโครงการบริการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ วิชาการตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด โดย
1 และนาเสนอกรรมการ
รายงานผลการดาเนินงานตาม
ประจาคณะ เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดปีการศึกษา 2563 3.1-4.1
และผ่านความเห็นชอบจาก
ประชุมคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2564
3.1-4.2
นาผลการประเมินตามข้อ 4 คณะกรรมการจัดทาแผนบริการ
มาปรับปรุงแผนหรือ
วิชาการ 3.1-5.1 นาข้อเสนอแนะ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ จากคณะกรรมการประจาคณะ
สังคม
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2564 3.1-5.2
มาประชุมเพื่อเตรียมจัดทา (ร่าง)
แผนบริการวิชาการปีการศึกษา
2564 3.1-5.3

คณะมีส่วนร่วมในการบริการ คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
สถาบัน
โดยได้รว่ มกิจกรรมกับสถาบัน
ในโครงการบริการวิชาการตาม
42

หลักฐำน
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่
28 สิงหาคม 2563
3.1-3.1 สรุปโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมที่
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ปริญญาตรี: การจัดกิจรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ตาบล
กุดฉิม อาเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
3.1-4.1 รายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ปี
การศึกษา 2563
3 . 1 -4 . 2 ร ายง าน ก าร
ประชุ ม คณะศิ ล ปศาสตร์
และครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่
21 เมษายน 2564

3.1-5.1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนงานบริการวิชาการ
3.1-5.2 คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่
4/2564 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2564
3.1-5.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผน
บริการวิชาการ ครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2564
3.1-6.1 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1209/2563
เรื่อง แต่งคณะกรรมการ

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
แนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีในโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดน โครงการบริการวิชาการ
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน 3.1-6.1 โดยมี
คณะกรรมการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยนครพนม คณะฯ
ดาเนินโครงการร่วมกับสานัก
วิทยาบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม วันที่ 21 - 22 ธันวาคม
2563 ณ โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนคอนราดเฮงเค็ล และ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ชูทิศวิทยา 3.1-6.2

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน
บริการวิชาการ ประจา
มหาวิทยาลัยนครพนม
3.1-6.2 สรุปโครงการ
บริการวิชาการโรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดน
ร่วมกับสานักวิทยบริการ

มำตรฐำนที่ 4

ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ชนิดตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยำลัย
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 กาหนดผู้รับผิดชอบในการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม



2

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีระบบและกลไกการเข้า
ไปมีส่วนร่วมดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งปรากฏใน
คู่มอื ปฏิบัติงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-1.1 และได้
กาหนดผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินงานโดยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้า
สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับผิดชอบ
ดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-1.2
จัดทาแผนด้านทานุบารุง
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดการ
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ประชุมเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน
กาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามวัตถุประสงค์ของแผน
กาหนดตัวชี้วัดของแผนรวมทั้ง
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณในการ
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ ดาเนินงาน ในวันที่ 19 สิงหาคม
ตามแผน
2563 ณ ห้องประชุม ชั้น M
4.1-2.1 และได้ดาเนินการจัดทา
รูปเล่มแผนปฏิบัติงานด้านทานุ
44

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
หลักฐำน
4.1-1.1 คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
4.1-1.2 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

4.1-2.1 รายงานการ
ประชุม เรื่องการจัดทา
แผนปฏิบัติงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
1/2563 วันที่ 19 สิงหาคม
2563
4.1-2.2 แผนปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2563

ตนเอง ข้อ


3



4

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
บารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2563 4.1-2.2
กากับติดตามให้มีการ
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ดาเนินงานตามแผนด้านทานุ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
/2563 เพื่อกากับติดตามแจ้งเรื่อง
แผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 2563
ให้อาจารย์ประจาสาขาวิชาทราบ
และให้กากับติดตามนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 23
กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น M 4.1-3.1 และประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
/2563 เพื่อกากับติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น M 4.1-3.2
ประเมินความสาเร็จตามตัว คณะฯ ได้จัดทาสรุปประเมินผล
บ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตาม
ความสาเร็จการดาเนินโครงการ/
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2563
ทานุบารุงศิลปะ และ
เพื่อประเมินผลความสาเร็จตาม
วัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะวัฒนธรรม และผลการ
ดาเนินงานดังนี้ แผนด้านทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมประจาปี 2563 มี
โครงการ จานวน 3 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 2
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67
และมีการประเมินผลความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 1.
มีการดาเนินโครงการตามแผนฯใน
45

หลักฐำน
4.1-3.1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 23 กันยายน 2563
4.1-3.2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563
คณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

4.1-4.1 รายงานสรุป
ประเมินผลความสาเร็จการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรม ประจาปี
การศึกษา 2563

ตนเอง ข้อ



5



6

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมาณ 2564 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ผลการดาเนินการ
66.67 2. มีจานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 2 โครงการ ผลการดาเนินงาน
2 โครงการ 3. มีจานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า 1 โครงการ ผลการดาเนินการ
1 โครงการ 4.1-4.1
นาผลการประเมินไปปรับปรุง คณะฯ ได้นาผลการประเมินในข้อ
แผนหรือกิจกรรมด้านทานุ 4 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาคณะฯครั้งที่ 3/2564
ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมและการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่ง
จะปรากฎในแผนฯประจาปี
2564 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 4.1-5.1 และได้นาผลการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะฯ มาประชุมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564 ในวันที่
12 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 1
/2564 เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-5.2
เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
คณะฯ ได้ดาเนินการโครงการ/
บริการด้านทานุบารุงศิลปะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และวัฒนธรรมต่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โครงการ
สาธารณชน
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสังคีตริม
โขง แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในวันที่ 20-21
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียน
เชียงยืนวิทยา วัดเวินพระบาทเวิน
46

หลักฐำน

4.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่
3/2564 ในวันที่ 29
มีนาคม 2564
4.1-5.2 รายงานการ
ประชุมสโมสรนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564
ครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 12
พฤษภาคม 2564

4.1-6.1 สรุปโครงการ/
กิจกรรมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมสังคีตริมโขง

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
ปลา อาเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม 4.1-6.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน

มำตรฐำนที่ 5

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระบบและกลไกกำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะหรือวิทยำลัย
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัย ฯ
น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์
น.ส.นันทภัค ต้นโพธิ์

เกณฑ์กำรประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 จัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะหรือ
วิทยาลัย



2

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2563 5.1-1.1 และได้
ดาเนินการจัดเตรียมห้องบริการ
ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษาเมื่อมี
ปัญหาในเรื่องการเรียนและเรื่อง
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ห้องให้บริการตั้งอยู่ที่ ชั้น M
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.1-1.2 โดยให้คาแนะนาปรึกษา
เกี่ยวกับการเรียน และการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยผ่านทางสื่อ
ออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 เช่น การให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับทุน กยศ. การให้
คาปรึกษาปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน เป็นต้น ดังปรากฎใน
หลักฐานข้อความเพจเฟสบุ๊ค
5.1-1.3
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน คณะฯ มีการให้บริการข้อมูล
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน
นอกหลักสูตร โดยมีการ
48

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐำน
5.1-1.1 คาสั่งที่ 143/2563
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาฯ
5.1-1.2 ภาพถ่ายห้องให้
คาปรึกษาฯแก่นักศึกษา
5.1-1.3 ข้อความเพจ
เฟสบุ๊ค

5.1-2.1 ตู้งานของกรมการ
จัดหางาน

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่ ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูล
นักศึกษา
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
จัดกิจกรรมเตรียมความ
คณะฯ มีการจัดกิจกรรมเตรียม
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
ความพร้อมเข้าสู่อาชีพให้แก่
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าว
สู่ตลาดแรงงาน และส่งเสริม
ต่อต้านคอรัปชั่น ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องพนม
ศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กชกร เดชะคาภู เป็นวิทยากร
ให้ความรู้การใช้เครื่องใช้
สานักงาน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4
5.1-3.1
ประเมินคุณภาพของการจัด คณะฯ ได้มีการจัดให้มีการ
กิจกรรมและการจัดบริการใน ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า
และจัดบริการของนักศึกษา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2563 5.1-4.1 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา 6
สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1-4 จานวน
103 คน
โดยให้นักศึกษาตอบแบบประเมิน
โดยแบ่งรายการประเมินแบ่งเป็น
3 ประเด็น ดังนี้

49

หลักฐำน
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
5.1-3.1 สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการปัจฉิม
นิเทศเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาฯ ในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564

5.1-4.1 รายงานผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
กิจกรรมและจัดบริการของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2563

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

นาผลการประเมินจากข้อ 4
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
1. การจัดบริการให้คาปรึกษา
แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
ผลการประเมินของนักศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.65
2. การจัดบริการให้ข้อมูลของ
หน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลาแก่
นักศึกษาในคณะ
ผลการประเมินของนักศึกษา มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 3.69
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
เตรียมความพร้อม เพื่อการ
ทางาน เมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษาและเพื่อเป็นการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา ผลการ
ประเมินของนักศึกษา มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.66
โดยทั้งสามกิจกรรม มีระดับความ
พึงพอใจจากการประเมินคุณภาพ
การให้บริการ อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 3.68
ข้อเสนอแนะอื่นๆ แยกตาม
ประเด็นการให้บริการ
1) การจัดบริการให้คาปรึกษา
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ
- มีเปิดช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อ
ได้ตลอด ได้คาตอบเร็ว
คณะฯ ได้นารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และจัดบริการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา 2563 เข้าที่ประชุม
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หลักฐำน

5.1-5.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ครั้งที่
5/2564 วันที่ 17
พฤษภาคม 2564

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า

ผลกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
5/2564 วันที่ 17 พฤษภาคม
2564 5.1-5.1 เพื่อพิจารณาเพื่อ
นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาในการให้บริการต่อไป มติที่
ประชุมเห็นควรว่า
1) การจัดบริการให้คาปรึกษา
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ
- ไปพบเจ้าหน้าที่หากไม่เจอ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทาง
โทรศัพท์ได้
- มีช่องทางทางออนไลน์ให้ติดต่อ
ได้ตลอดเพื่อรับทราบคาตอบ
อย่างรวดเร็ว
2) การให้บริการข้อมูลและ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษาในคณะ
- ช่วงโควิดนักศึกษาไม่มีงานพิเศษ
ทา
3) กิจกรรมที่คณะจัดให้นักศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการ
ทางาน
- อยากให้มีการจัดติวสอบ ภาค ก
กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
- เสริมการให้ความรู้หรืออบรม
ระเบียบงานสารบัญ ให้แก่
นักศึกษาขณะเรียน เพื่อ
เตรียมการออกฝึกงานและการ
ทางานต่อไป
คณะฯ ได้จัดโครงการในหัวข้อ
“การพัฒนาศักยภาพการทางาน
ในสถานการณ์โรคระบาด โควิด19” โดยมีอาจารย์จุฑาลักษณ์
แสนโท เป็นวิทยากร ทาให้ศิษย์
เก่าได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
การปรับสภาพการทางานในยุค
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หลักฐำน

5.1-6.1 สรุปรายงานการ
พัฒนาศักยภาพการทางาน
ในสถานการณ์โรคระบาด
โควิด-19 ในวันที่ 12
ธันวาคม 2563

ตนเอง ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
โรคระบาด ต่อไปได้ จัดขึ้นในวันที่
12 ธันวาคม 2563 ณ ห้องพนม
ศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษามหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม 5.1-6.1

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน

52

หลักฐำน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

ระบบและกลไกกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะหรือวิทยำลัย
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัย ฯ
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะหรือวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและการจัด
กิจกรรม



2

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 5.2-1.1 ได้ดาเนินการ
ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีการศึกษา 2563 ในวันที่
19 สิงหาคม 2563 5.2-1.2 และ
ได้ดาเนินการสรุปการจัดทา
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 5.2-1.3
ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา คณะฯ ได้ดาเนินการจัดทา
นักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
นักศึกษา และกิจกรรมได้มี
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ บัณฑิตฯ TQF ทั้ง 5 ด้านอย่าง
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ประการ ครบถ้วน ดังนี้
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1. คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่
(1) คุณธรรม จริยธรรม
โครงการสโมสรนักศึกษา ในวันที่
(2) ความรู้
21 – 22 มีนาคม 2564
(3) ทักษะทางปัญญา
2. ความรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนา
(4) ทักษะความสัมพันธ์
นักศึกษา กิจกรรมอบรมเรื่องการ
ระหว่างบุคคลและความ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่
รับผิดชอบ
นักศึกษา ในวันที่ 13 มกราคม
2564
53

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หลักฐำน
5.2-1.1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา2563
5.2-1.2 รายงานการ
ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติ
งาน ประจาปีการศึกษา
2563
5.2-1.3 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
5.2-2.1 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
5.2-2.2 แบบสรุปรายงาน
ผลการดาเนินกิจกรรม/
โครงการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา ได้แก่
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ โครงการพัฒนานักศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย ในวันที่ 24 มกราคม
2564
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ได้แก่
โครงการกีฬานักศึกษา ใน
ระหว่างเดือน มกราคม –
กุมภาพันธ์ 2564
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ โครงการ
พัฒนานักศึกษา : กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ ในวันที่ 6 มกราคม 2564
5.2-2.1
และได้สรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2563 5.2-2.2
จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
คณะฯ ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม
ทักษะการประกันคุณภาพแก่ อบรมเรื่องการประกันคุณภาพ
นักศึกษา
การศึกษาแก่นักศึกษา ในวันที่
13 มกราคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ ได้มีการอบรม
ในหัวข้อเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาและบทบาทหน้าที่
สาหรับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ได้นาไปใช้ในการทากิจกรรมและ
การเรียนต่อไป 5.2-3.1
กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือ คณะฯ ได้ดาเนินกิจกรรมบารุง
ศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ พระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนบ้าน
เนินสะอาดในกิจกรรมกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอุโบสถวัดศรีบุญเรือง ใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 5.2-4.1
54

หลักฐำน

5.2-3.1 รายงานสรุปผล
การดาเนินกิจกรรมอบรม
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา

5.2-4.1 รายงานสรุป
กิจกรรมบารุง
พระพุทธศาสนาร่วมกับ
ชุมชนบ้านเนินสะอาด

ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน

5 ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มี
คณะฯ ได้ดาเนินการประเมินผล
การประเมินผลความสาเร็จ ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 โดย
ปรากฏในรายงานผลการดาเนิน
โครงการ ประจาปีการศึกษา
2563 5.2-5.1

6 ประเมินความสาเร็จตาม
คณะฯ ได้จัดทาสรุปประเมินผล
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด ความสาเร็จการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรม ประจาปีการศึกษา
2563 เพื่อประเมินผล
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีผลดังนี้ จานวนโครงการที่
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ตามแผน โดยวัดตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผน ดังนี้
1. มีการดาเนินโครงการตามแผน
ฯ ในปีงบประมาณ2564 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
100
2. จานวนโครงการที่ทาให้เกิด
การพัฒนาตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 บรรลุเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
ผลการดาเนินงาน ดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม จานวน
1 โครงการ
3. จานวนโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)
ทั้ง 5 ด้าน บรรลุเป้าหมาย
ทั้ง 5 ด้าน
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการจัด
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
55

หลักฐำน
5.2-5.1 รายงานผลการ
ดาเนินโครงการประจาปี
การศึกษา 2563

5.2-6.1 รายงานผลการ
ดาเนินโครงการประจาปี
การศึกษา 2563

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติครบทั้ง 5 ด้าน
5.2-6.1
นาผลการประเมินไปปรับปรุง คณะฯ ได้มีการนารายงาน
แผนหรือปรับปรุงการจัด
สรุปผลการประเมินความสาเร็จ
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา การดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2563 เข้าที่
ประชุม คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรายงานต่อ
ที่ประชุมให้รับทราบ 5.2-7.1
ได้นารายงานสรุปผลการประเมิน
ความสาเร็จการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมประจาปีการศึกษา
2563 เข้าที่ประชุมประจาคณะฯ
ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 29
มีนาคม 2564 เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนา 5.2-7.2 และนา
มติที่ประชุมประจาคณะครั้งที่
3/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2564 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 12
กรกฎาคม 2564 เพื่อนามติที่
ประชุมคณะมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในปีการศศึกษา
ถัดไป 5.2-7.3

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน

56

หลักฐำน

5.2-7.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
ครั้งที่ 2/2564
5.2-7.2 รายงานการ
ประชุมประจาคณะฯ
ครั้งที่ 3/2564
5.2-7.3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
ครั้งที่ 5/2564

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำสังกัดคณะหรือ
วิทยำลัย
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง
น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง

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

5-

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

5. สาขาวิชาภาษาจีน
รวมด้ำนสังคมศำสตร์
ด้ำนนิติศำสตร์
1. สาขาวิชานิติศาสตร์
รวมด้ำนนิติศำสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษำ
1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
รวมระดับบัณฑิตศึกษำ
รวมคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์

รวมค่ำ FTES

จำนวนอำจำรย์

ร้อยละ

211.33
48.00
91.67
21.42
68.17
440.58

7
5
12
6
7
37

-72
-80
-52
-76
-72
-352

156.00
156.00

7
7

-86
-86

2.00
2.00
600.18

3
3
47

-88
-88
-526

ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 คณะฯ มี จ านวนนักศึ ก ษาเต็ มเวลาเที ยบเท่ าต่ อ ปี (FTES) ระดั บ ปริญ ญาตรี
มีสัดส่วนจานวนเท่ากับ 596.58 ระดับบัณฑิตศึกษามีสัดส่วนจานวนเท่ากับ 2.00 และเมื่อปรับค่าจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีแล้วมีสัดส่วนจานวนเท่ากับ 596.58+(1.8X2.00)
= 600.18 คณะมีจานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2563 จานวน 47 คน คานวณหาค่าความแตกต่าง
จากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ -526 คิดเป็น 5 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ชนิดชองตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมของ
คณะหรือวิทยำลัย
กระบวนกำร
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
ถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบันและ
ดาเนินการตามระบบที่
กาหนด โดยมีระบบบริหาร
งานวิจัยในคู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.4-1.1 คาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาปี 2563 5.4-1.2 มี
แผนปฏิบัติงานวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2563 ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะฯ 5.4-1.3
ประกาศคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนสนับสนุนการ
วิจัยประจาปีงบประมาณ
2564 5.4-1.4 มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
59

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

หลักฐำน
5.4-1.1 คู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม
5.4-1.2 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจาคณะฯ
5.4-1.3 แผนปฏิบัติ
ราชการงานวิจัย คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.4 -1.4 ประกาศคณะฯ
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2564
5.4-1.5 ระบบฐานข้อมูล
วิจัย และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
http://rdi.npu.ac.th/rdb/

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน

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

ผลกำรดำเนินงำน
งานวิจัย ระบบฐานข้อมูลวิจัย
และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
http://rdi.npu.ac.th/rdb/
5.4-1.5
คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์
ของสถาบันโดยมี
ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 5.4-2.1 มีห้อง
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น
สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย 5.42.2 ระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ความปลอดภัย มีการยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ต
http://rdi.npu.ac.th/rdb/
5.4-2.3 คณะฯจัดโครงการ
จัดการความรู้ (KM) ด้านการ
วิจัยในวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 ในหัวข้อ การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอก
และวันที่ 8 มกราคม 2564
โดยมี วิทยากร คือ อาจารย์
คมศักดิ์ หารไชย จากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยนครพนม การ
แลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการนาไปใช้
ประโยชน์จริง
5.4-2.4
60

หลักฐำน

5.4-2.1 รูปศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
5.4-2.2 รูปห้องสารสนเทศ
สนเทศเพื่อการสืบค้น สานัก
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
การวิจัยในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563

ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือ
กองทุนคณะของคณะหรือ
วิทยาลัย เพื่อเป็นทุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
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จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้หรือกองทุนของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ



5

มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยด้านศักยภาพการ
ทาวิจัย มีการสร้างขวัญกาลังใจ
และยกย่องอาจารย์และนักวิจัย

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะเพื่อเป็น
ทุนวิจัยโดยมีประกาศคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจาปีงบประมาณ 2564
จานวน 7 ทุน ดังนี้
1. ทุนละ 11,000 บาท
จานวน 2 ทุน
2. ทุนละ 10,000 บาท
จานวน 2 ทุน
3. ทุนละ 9,500 บาท
จานวน 3 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,500
บาท 5.4-3.1 และประกาศ
คณะฯ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2564 5.4-3.2
คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ โดยจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ในการ
ให้ทุนวิจัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่และตีพิมพ์
ผลงาน จานวน 70,500 บาท
5.4-4.1 และปรากฎในสัญญา
ทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2564
5.4-4.2
คณะฯจัดโครงการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านการวิจัยใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนจาก
61

หลักฐำน
5.4-3.1 ประกาศคณะฯเรื่อง
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ประจาปีงบประมาณ
2564 จานวน 7 ทุน
5.4-3.2 ประกาศคณะฯ
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2564

5.4-4.1 แผนปฏิบัติราชการ
งานวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2564
5.4-4.2 สัญญาทุนวิจัย
ปีงบประมาณ 2564

5.4-5.1 สรุปโครงการ
จัดการความรู้ (KM) ด้าน
การวิจัยในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563

ตนเอง ข้อ
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เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
ที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
แหล่งทุนภายนอก และวันที่
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 8 มกราคม 2564 โดยมี
วิทยากร คือ อาจารย์คมศักดิ์
หารไชย จากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม การแลกเปลี่ยนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การนาไปใช้ประโยชน์จริง
5.4-5.1 คณะฯ ได้มอบเกียรติ
บัตรยกย่องนักวิจัย ในการไป
นาเสนอผลงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย จานวน
13 คน 5.4-5.2
มีการดาเนินการตามระบบและ คณะฯ มีประชุม
กลไกของมหาวิทยาลัยเพื่อ
คณะกรรมการบริหาร
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองาน งานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 วันที่
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
14 ธันวาคม 2563 เพื่อ
กรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ของวิจัย ชี้แจงระบบและกลไกของ
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
มหาวิทยาลัยในการคุ้มครอง
นวัตกรรม
สิทธิ์ของงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
5.4-6.1 และสรุปโครงการ
จัดการความรู้ (KM) การวิจัย
5.4-6.2

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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หลักฐำน
5.4-5.2 เกียรติบัตรยกย่อง
นักวิจัย จานวน 13 คน

5.4-6.1 สรุ ป รายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริ ห าร ง าน วิ จั ย ครั้ ง ที่
1/2563 วันที่ 14 ธันวาคม
2563
5.4-6.2 สรุปโครงการจัดกา
ความรู้ (KM) การวิจัย

ตัวชี้วัดที่ 5.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยำลัย
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
น.ส.อำติมำ โอภำส
น.ส.อำติมำ โอภำส

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

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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X100

ผลกำรคำนวณ
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
*หมำยเหตุ : คณะไม่มีมีนักวิจัยประจา
ทุนภายใน
ที่

จำนวน
70,500 บาท
70,500 บาท
6,560,250
บาท
6,560,250
บาท
47 คน

หลักฐำน
5.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย
จานวน 7 ทุน

5.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย
จานวน 6 ทุน

5.5-1.3 ตารางแสดง
จานวนอาจารย์ประจาที่
ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา
2563

47 คน
-

ชื่อผู้วิจัย

เรื่อง

1 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :
กรณีศึกษาจังหวัดนครพนม
2 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจีย เทคนิคการพยากรณ์และความเชื่อในชีวิตประจาวันของ
วิริยบุญญา
ชาวดิจิทัลไทย : กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมใน
จังหวัดกรุเทพมหานครและจังหวัดนครพนมที่
ประยุกต์ใช้การพยากรณ์ดวงชะตาในพื้นที่สื่อสังคม
ออนไลน์
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จานวนเงิน
(บาท)
11,000
10,000

ที่

ชื่อผู้วิจัย

เรื่อง

3 อาจารย์ ดร.ปุณชญา
ศิวานิพัทน์
4
5
6
7

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของ
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านกิจกรรมชมรม
อาจารย์ณัฐพล อันชัน
ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรากฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๐
อาจารย์มนันยา โพธิราชา ความสาคัญของการเป็นพลเมืองโลกสาหรับบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต
อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ
การสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่าน
พิเชษฐ์ลดารมณ์
ศิลปะการแสดงเอ็งกอ กรณีศึกษา คณะเอ็งกอ ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ ดร.อนุชิต
ศรีสัตตนาคาคติ : วัฒนธรรมจารึกแสวงบุญกับการ
สิงห์สุวรรณ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นเมือง
นครพนม
รวมทั้งสิ้น (-เจ็ดหมื่นห้ำร้อยบำทถ้วน-)

ทุนภำยนอก
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย
1 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

2 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

3 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

4 อาจารย์ ดร.คณิน
เชื้อดวงผุย

ชื่อเรื่อง

หน่วยงำน

โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไกระดับ
จังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้าน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
จังหวัดขอนแก่น
การสารวจสถานการณ์แรงงาน
นอกระบบ :บทสารวจเครือข่าย
สถานะองค์ความรู้ ความเสี่ยง
และแนวปฏิบัติเพื่อสังเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ
เสนอแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
แรงงานนอกระบบ
โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาวะที่มีจุดเน้นสาคัญ โดย
การมีส่วนร่วมของภาคี
ยุทธศาสตร์ จังหวัดนครพนม
การพัฒนาศูนย์ดูแลกลางวัน
สาหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
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จานวนเงิน
(บาท)
9,500
9,500
9,500
10,000
11,000
70,500
จำนวนเงิน
(บำท)

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

1,002,250

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

71,000

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

4,800,000

กองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และ

150,000

ที่

รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย

ชื่อเรื่อง

หน่วยงำน

กระทวงการอุดมศึกษา วิจัย
และนวัตกรรม (อว.)
5 อาจารย์ ดร.อนุชิต
โครงการการศึกษาแนวทางการ กองทุนจัดการซากดึกดา
สิงห์สุวรรณ
จัดการองค์ความรู้เพื่อการ
บรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
กระทรวง
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ไดโนเสาร์ อาเภอท่าอุเทน
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดนครพนม
6 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์
การศึกษาประวัติศาสตร์
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สุมาลี
ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพื่อ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต
รวมทั้งสิ้น (-หกล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน-)

จำนวนเงิน
(บำท)
257,080

280,000
6,560,250

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มี เ งิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย
ในปีงบประมาณ 2564 จากภายในสถาบัน จานวน 70,500 บาท และภายนอกสถาบัน จานวน 6,560,250 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (70,500 + 6,560,250) = 6,630,750 บาท มีอาจารย์ประจาที่ ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจานวน 47 คน ดังนั้น คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาเท่ากับ (6,630,750/47 = 141,079.78 บาท/คน ซึ่ง ตามเกณฑ์แล้วเงินสนับ สนุนงานวิ จัย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาเท่ากับ 25,000 บาท/คน จะได้ 5 คะแนน ดาเนินการได้ 141,079.78 บาท/
คน คิดเป็น 5.00 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน

66

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ

ผู้จัดเก็บข้อมูล

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

ระบบและกลไกกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
กระบวนกำร
1. ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
2. ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ
3. ผศ.ดร.กชกร เดชะคำภู รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ
1. นำงกัญจนพร ยืนนำน 2. น.ส.ณัฐฐำพัชร์ อนันต์ธนวำณิช
3. น.ส.ธิติมำ สีสุทร 4. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 5. นำงสภำพร คงเกษม
6. น.ส.อำติมำ โอภำส 7. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
8. นำยปิยรัตน์ บุตรศรี 9. นำงสำววชิรญำณ์ มีบุญ
1. นำงกัญจนพร ยืนนำน 2. น.ส.ณัฐฐำพัชร์ อนันต์ธนวำณิช
3. น.ส.ธิติมำ สีสุทร 4. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 5. นำงสภำพร คงเกษม
6. น.ส.อำติมำ โอภำส 7. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์
8. นำยปิยรัตน์ บุตรศรี 9. นำงสำววชิรญำณ์ มีบุญ
คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
ตนเอง ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน

1 ทบทวนและจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับ
วิสัยทัศน์ของคณะหรือ
วิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของ
สภาสถาบันโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดทาโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
โดยมีส่วนร่วมกับบุคลากร
ภายในคณะฯ มีตารางวิเคราะห์
ความสอดคล้องของแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
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คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

หลักฐำน
5.6.-1.1 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทย์ 5 ปี (2560-2564) และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-1.2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี
(2560-2564)
5.6-1.3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-1.4 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
5.6.-1.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ ที่ 28
สิงหาคม 2563
5.6-1.6 แผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยนครพนม ผ่าน

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา มี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
โครงการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 5.6.1.1, 5.6-1.2, 5.6-1.3 และแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี
งบประมาณ 2560-2564 5.61.4 จากนั้นได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน มีการชี้แจงทา
ความเข้าใจกับผู้บริหารถึง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ และมีการกาหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยการนาแผนกล
ยุทธ์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 7/2563 วัน
พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2563 5.61.5 และผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563
5.6-1.6 ตลอดจนได้เผยแพร่แผน
กลยุทธ์ ลงในแผนเว็บไซต์ของ
คณะฯ เพื่อสาขาวิชาและฝ่าย
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในคณะ
ได้รับทราบ 5.6-1.7 มีการ
กาหนดเป้าหมายในการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ 5 ปี มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.6-1.8 จากนั้นได้มี
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีครบ 5 พันธกิจ โดย
กาหนดระยะเวลาดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบทั้ง 5 พันธ
กิจ และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส และ
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หลักฐำน
ที่ประชุมสภา ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
5.6-1.7 เว็บไซต์ของคณะฯ
5.6-1.8 แผนยุทธศาสตร์ 5
ปี (2560-2564) ฉบับ
ทบทวนปี 2564
มหาวิทยาลัยนครพนมผ่านที่
ประชุมสภา ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
5.6-1.9 รายงานประจาปี
2563
5.6-1.10 รายงานผลการ
ดาเนินงานไตรมาส 1
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 2/2564
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์
2564
5.6-1.11 รายงานผลการ
ดาเนินงาน ไตรมาส 2
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 4/2564 วันพุธ ที่ 28
เมษายน 2564
5.6-1.12 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผน ครั้งที่ 1 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 5/2564
วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม
2564
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การกากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขันและนาเสนอ

ผลกำรดำเนินงำน
รายงานประจาปี 2563 5.6-1.9
มีการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจาปี และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ โดย
ไตรมาสที่ 1 ได้รายงานต่อ
ผู้บริหารและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
2/2564 วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 5.6-1.10 ไตรมาสที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงาน
ผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
4/2564 วันพุธ ที่ 28 เมษายน
2564 5.6-1.11 และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผน ครั้งที่ 1 ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 5/2564 วัน
จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564
5.6-1.12
คณะฯ ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินตามกลยุทธ์ทางการเงิน
โดยเข้าร่วมโครงการการเขียน
รายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) การบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร ในการคิด
วิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (FTES) และการ
คิดวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (Unit Cost) ระดับ
หลักสูตร คณะฯ ได้จัดสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ บุคลากร และการ
จัดการเรียนการสอน ตาม
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต ระดับหลักสูตร
ดังนี้
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5.6-2.1 รายงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตแต่ละหลักสูตร
ประจาปี 2563
5.6-2.2 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ตนเอง

ข้อ
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ผลกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการประจาคณะ 1. สาขาวิชารัฐประศาสน
หรือวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยการ
ผลิต 51,961.06 บาท ต่อ
(FTES)
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 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
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
มีต้นทุนต่อหน่วยการผลิต
88,930.18 บาท ต่อ (FTES)
5.6-2.1
และนาผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิตเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณา
5.6-2.2
การกากับติดตามส่งเสริม การเรียนการสอน
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร คณะฯ มีการกากับติดตาม
ดาเนินการและวิเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่ง
ดาเนินการตามพันธกิจโดยการ
ได้แก่ การเรียนการสอน ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การวิจัย การบริการทาง วิชาการครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่
วิชาการแก่สังคม การทานุ 14 ตุลาคม 2563 เกี่ยวกับการ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
บริหารหลักสูตร 5.6-3.1
เอกลักษณ์และความเป็น
เลิศของคณะหรือวิทยาลัย
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การเรียนการสอน
5.6-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

ตนเอง
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ผลกำรดำเนินงำน
การวิจัย
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
ครั้งที่ 1/2563 วัน 14 ธันวาคม
2563 5.6-3.2

หลักฐำน
การวิจัย
5.6-3.2 รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 วัน
14 ธันวาคม 2563

การบริการทางวิชาการแก่สังคม
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง
ติดตามการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการ 5.6-3.3

การบริการทางวิชาการแก่
สังคม
5.6-3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที่
2/2564 วันพุธที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะฯ มีการกากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ดาเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
/2563 เพื่อกากับติดตามแจ้ง
เรื่องแผนปฏิบัติงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา
2563 ให้อาจารย์ประจา
สาขาวิชาทราบและให้กากับ
ติดตามนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ใน
วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น M 5.6-3.4 และ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
2/2563 เพื่อกากับติดตามการ

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.6-3.4 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2563
คณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 23 กันยายน 2563
5.6-3.5 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2563
คณะกรรมการบริหารงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
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ผลกำรดำเนินงำน
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมชั้น M 5.6-3.5
มีการจัดทาแผนบริหาร
คณะฯ จัดทาแผนบริหารความ
ความเสี่ยงตามหลักทาง
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2564
วิชาการและประกาศใช้
5.6-4.1 และนาเสนอต่อที่ประชุม
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และ คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
มีการดาเนินงานตามแผน 7/2563 วันพุธ ที่ 28สิงหาคม
บริหารความเสี่ยง มีการ 2563 5.6-4.2 เพื่อพิจารณา และ
ประเมินที่เป็นผลเกิดจาก ประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
การวิเคราะห์และระบุ
ในวันพุธ ที่ 1 ตุลาคม 2563
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย 5.6-4.3 โดยได้ดาเนินการ
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่ วิเคราะห์และพิจาณาปัจจัยความ
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล เสี่ยงภายนอกและปัจจัยเสี่ยงที่ไม่
ต่อการดาเนินงานตาม
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลให้เกิด
พันธกิจของคณะหรือ
ความเสี่ยงของคณะ โดยสรุปผล
วิทยาลัย
ประเมินความเสี่ยงดังนี้
- ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก คือ - จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ กพอ. กาหนด มีผล
ประเมินโอกาสและผลกระทบอยู่ที่
9 (สูง) ลาดับความเสี่ยงลำดับที่ 1
- ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำม
พันธกิจของคณะ คือ
- คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีเงินรายได้ลดลง
- มีผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ที่
8 (สูง) ลาดับความเสี่ยงลาดับที่ 2
- จานวนการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ ยังมีจานวนน้อย มี
โอกาสและผลกระทบ 4 (ปาน
กลาง) ลาดับความเสี่ยงลาดับที่ 3
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
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5.6-4.1 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2564
5.6-4.2 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ ที่ 28
สิงหาคม 2563
5.6-4.3 บันทึกข้อความแจ้ง
ประกาศใช้แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ
2564
5.6-4.4 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ในรอบ 3 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
5.6-4.5 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564
5.6-4.6 รายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ในรอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
5.6-4.7 รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 4/2564 วันพุธ ที่ 28
เมษายน 2564
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ประจาปีงบประมาณ 2564 ใน
รอบ 3 เดือน 5.6-4.4 เสนอต่อที่
ประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้ง
ที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 24
กุมภาพันธ์ 2564 5.6-4.5 และใน
รอบ 6 เดือน 5.6-4.6 เสนอต่อที่
ประชุมกรรมการประจาคณะ ครั้ง
ที่ 4/2564 วันพุธ ที่ 28 เมษายน
2564 5.6-4.7
บริหารงานด้วยหลักธรร ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง เครื่องมือในการบริหาร ตาม
10 ประการ ทั้งในระดับ หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
คณะหรือวิทยาลัย โดยมี ที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10
ระบบและกลไกในการ
ด้าน โดยมีระบบและกลไกในการ
ประเมินผลการบริหารงาน ประเมินผลการบริหารงานตาม
ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน คือ
อย่างชัดเจน
1. หลักประสิทธิผล
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มีโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร มีระบบ
และกลไกลในการวางแผน เพื่อให้
ได้แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ
ราชการมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามโครงสร้างองค์การ
และโครงการสร้างการบริหาร
ตามเอกสารโครงสร้างองค์กร ,
โครงสร้างการบริหารองค์การ
5.6-5.1 คณะฯ มีการจัดทาแผน
กลยุทธ์ ที่ได้จากการวิเคราะห์
SWOT ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบันโดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน
และได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดทาโครงการประชุมเชิง
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5.6-5.1 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร
5.6-5.2 รายงานสรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-5.3 แผนกลยุทธ์ 5 ปี
(2560-2564)
5.6-5.4 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-5.5 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน
5.6-5.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ ที่ 28
สิงหาคม 2563
5.6-5.7 เอกสารแผนกลยุทธ์
ผ่านที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
5.6-5.8 เว็บไซต์ของคณะฯ
5.6-5.9 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
5.6-5.10 รายงานประจาปี
2563
5.6-5.11 รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
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ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 โดยมี
ส่วนร่วมกับบุคลากรภายใน
คณะฯ มีตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาโครงการ
ทบทวนกลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2564 ตาม
เอกสารรายงานสรุปโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทย์ 5 ปี (2560-2564) ,
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2564 5.6-5.2 แผน
กลยุทธ์ 5 ปี (2560-2564) 5.65.3 , แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ 2563 5.6-5.4
และมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจาปีงบประมาณ
2560-2564 ตามเอกสารแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน2560-2564 5.65.5 จากนั้นได้มีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน มีการชี้แจงทา
ความเข้าใจกับผู้บริหารถึง
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมาย
ของกลยุทธ์ และมีการกาหนด
หน่วยงานภายในรับผิดชอบ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่าง
เป็นทางการ โดยการนาแผนกล
ยุทธ์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 7/2563 วัน
ศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตาม
เอกสารรายงานการประชุม
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ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 24
กุมภาพันธ์
5.6-5.12 รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่4/2564 วันพุธ ที่ 28
เมษายน
5.6.5.13 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยนครพนม
5.6-5.14 คูม่ ือปฏิบัติงาน
สานักงานคณบดี
5.6-5.15 คา สั่งคณะฯ ที่
243/2563 เรื่องแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.16 เว็ปเพจของคณะฯ
/ facebook
5.6-5.17 เอกสารรายงานผล
การดาเนินงานครั้งที่ 1
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 2/2564
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์
2564
5.6-5.18 เอกสารรายงานผล
การดาเนินงาน ครั้งที่ 2
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
รายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 4/2564 วันพุธ ที่ 28
เมษายน 2564
5.6-5.19 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
361/2563 เรื่อง การ
มอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี
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คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
7/2563 วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม
2563 5.6-5.6 และผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 25
กันยายน 2563 ตาม
เอกสารรายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 วัน
ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 5.65.7 ตลอดจนได้เผยแพร่แผนกล
ยุทธ์ ลงในแผนเว็บไซต์ของคณะฯ
เพื่อสาขาวิชาและฝ่ายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องภายในคณะได้
รับทราบ ตามเวปเพจเว็บไซต์ของ
คณะฯ5.6-5.8 มีการกาหนด
เป้าหมายในการดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ
โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5
ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ตาม
เอกสารแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.6-5.9 จากนั้นได้มี
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีครบ 5 พันธกิจ โดย
กาหนดระยะเวลาดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานครบทั้ง 5 พันธกิจ
และมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายไตรมาส และ
รายงานประจาปี 2563 ตาม
เอกสารรายงานประจาปี 2563
5.6-5.10 มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ โดย
ครั้งที่ 1 ได้รายงานต่อผู้บริหาร
และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 2/2564 วัน
พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม
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คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.6-5.20 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
243/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.21 สรุปผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.22 สรุปผลประเมิน
คุณภาพสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพและทรัพยากรการ
เรียนรู้
5.6-5.23 สรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563
5.6-5.24 โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างการบริหาร
องค์กร
5.6-5.25 คาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0460/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.26 คาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสาร
คาสั่งสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 031/2563 เรื่อง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
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เอกสารรายงานผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ 1 รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
2/2564 วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์
2564 5.6-5.11 ครั้งที่ 2 การ
รายงานผลการดาเนินงาน
ผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
4/2564 วันพุธ ที่ 28 เมษายน
2564 ตามเอกสารรายงานผลการ
ดาเนินงาน ครั้งที่ 2 รายงานผล
ต่อผู้บริหารและรายงานประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
4/2564 วันพุธ ที่ 28 เมษายน
2564 5.6.5.12
คณะและศิลปศาสตร์ ได้จัดตั้ง
ศูนย์ภาษา เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานความรู้ทางภาษา และ
จัดการสอบมาตรฐานด้านภาษา
พร้อมทั้งได้ทาการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.6.5.13
2. หลักประสิทธิภาพ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามการบริหารราชการใน
การปฏิบัติงานในสานักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์คือคู่มือปฏิบัติงาน
สานักงานคณบดี 5.6-5.14 และ
คาสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ในสานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
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5.6-5.27 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่154/2563 เรื่อง
แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.28 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
361/2563 เรื่อง การ
มอบหมายรองคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี
5.6-5.29 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1602/2563
เรื่อง การมอบหมายรอง
คณบดีเป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
5.6-5.30 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
181/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
1/2563
5.6-5.31 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
371/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
2/2563
5.6-5.32 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2563
5.6-5.33 คาสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้าสาขาวิชา คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.34 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ
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วิทยาศาสตร์ที่ 243/2563 เรื่อง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.15 โดย
ใช้เทคนิคและเครื่องมือ คือการใช้
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปเพจ
คณะฯ และ facebook ของ
คณะฯ 5.6-5.16
การบริหารจัดการที่เหมาะสม คือ
ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงานที่มีเครื่องมือการ
ทางานตามระบบของการ
ปฏิบัติงานให้เกิดการใช้
งบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้มีประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์และเวลาที่กาหนดไว้
เช่น มีการติดตามรายงานผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจาปีอย่าง
น้อย ปีละ 2 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ โดย
ครั้งที่ 1 ได้รายงานต่อผู้บริหาร
และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 2/2564 วัน
พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 5.65.17 ครั้งที่ 2 การรายงานผล
การดาเนินงานผู้บริหาร และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 4/2564 วัน
พุธ ที่ 28 เมษายน 2564 5.65.18
โดยมีการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตาม
ระบบการบังคับบัญชาตามสาย
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5.6-5.35 บันทึกข้อความ
เรื่อง ขอให้ส่งใช้เงินยืมเงิน
ทดรองราชการ
5.6-5.36 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนมที่ 1719/2563
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และเจ้าหน้าที่
5.6-5.37 ชุดเบิกจ่ายพัสดุ
ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.6-5.38 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
014/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
สอบสัมภาษณ์ประเภทแฟ้ม
สะสมงานประจาปีการศึกษา
2563
5.6-5.39 สรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563
5.6-5.40 เอกสารเว็ปเพจ
คณะ
5.6-5.41 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 0460/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.6-5.42 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 031/2563 เรื่อง
แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.43 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1545/2563
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.44คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 361/2563 เรื่อง
การมอบหมายงานให้รอง
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งานที่กากับดูแลในการปฏิบัติงาน
สาเร็จเรียบร้อยมีการติดตาม
ตามระยะเวลาของแผนงานของ
แต่ละงานโดยผู้บังคับบัญชาระดับ
รองคณบดี ตามเอกสารคาสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 361/2563 เรื่อง
การมอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-1.9
3. หลักการตอบสนอง
คณะศิลปศาสตร์ฯ มีระบบและ
กลไกการดาเนินงานตามขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน การบริการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด โดยยึดตาม
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งาน คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 243/2563 เรื่อง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.20 และ
มีการสารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ ในการปฏิบัติงานของ
สายสนับสนุนทั้ง หน่วยงาน เพื่อ
นามาประเมินผลการปฏิบัติงาน
และภาพสะท้อนของการทางาน
นั้น นาไปสู่การพัฒนาต่อไป 5.65.21 และได้มีการประเมิน
คุณภาพสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ
และทรัพยากรการเรียนรู้คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2563 ตาม
เอกสาร สรุปผลประเมินคุณภาพ
สิ่งสนับสนุนทางกายภาพและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 5.6-5.22
คณะได้มีการสารวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน
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คณบดีปฏิบัติราชการแทน
คณบดี
5.6-5.45 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1602/2563
เรื่อง มอบหมายรองคณบดี
เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.6-5.46 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
181/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
1/2563
5.6-5.47 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
371/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจาภาคเรียนที่
2/2563
5.6-5.48 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-5.49 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
243/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.50 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1545/2563
เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.51 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 361/2563 เรื่อง
กรมอบหมายงานให้รอง
คณบดีปฏิบัติราชการแทน
5.6-5.52 คาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1602/2563
เรื่อง มอบหมายรองคณบดี
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ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปี
การศึกษา 2563 5.6-5.23
4. หลักความรับผิดชอบ
ผู้บริหารคณะฯ มีระบบและกลไก
โดยใช้กระบวนการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานคณะ
ตามโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารองค์กร 5.65.24 โดยกาหนดบทบาทหน้าที่
ภาระงานของคณะกรรมการ
บริหารงานคณะ ในส่วนงานต่างๆ
เช่น
1. คาสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0460/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5.65.25
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารคาสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่
031/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.26
3. คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามเอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1545/2563 เรื่อง
แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.27
4. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดี เพื่อให้การบริหารงานของ
คณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามเอกสารคาสั่งคณะศิลป
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เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.6-5.53 คาสั่งแต่งตั้ง
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 คาสั่งที่
1719/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่
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 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
243/2563 แต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.6-5.61 คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
298/2563 เรื่องแต่งตั้ง
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ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
361/2563 เรื่อง การ
มอบหมายรองคณบดีปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี 5.6-5.28
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามเอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1602/2563 เรื่อง
การมอบหมายรองคณบดีเป็น
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.65.29
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน ตามเอกสารคาสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 181/2562 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่
1/2563 5.6-6.30 คาสั่งคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
371/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2563 5.6-5.31
และมีการให้การกากับติดตาม
ดูแลนักศึกษาและให้คาปรึกษา
แก่นักศึกษาแต่ละชั้นปี ตามคาสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 143/2563 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2563 5.6-5.32
พร้อมทั้งให้อานาจหัวหน้าสาขวิ
ชาในการบริหารจัดการใน
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คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการ
ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และพนักงาน
ราชการ (ประเภทวิชาการ
และทั่วไป)
5.6-5.62 การจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้และ
เงินแผ่นดิน ให้กับสาขาวิชา
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-5.63 การคัดเลือก
คณะกรรมการประจาคณะ
จากคณาจารย์ประจาในคณะ
5.6-5.64 รายงานสรุปกิจ
กรรการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณบดีครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่กาหนดและให้
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
5.6-5.65 ประกาศประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุข
5.6-5.66 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การนาไปใช้ประโยชน์จริง 13
พฤษภาคม 2564
5.6-5.67 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 3
กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายใน
หรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม
2564
5.6-5.68 เอกสารรายชื่อ
ตัวแทนเพื่อแต่งตั้งเป็น
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สาขาวิชานั้นๆ ตามเอกสาร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.33
5. หลักความโปร่งใส
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีกลไกการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีในส่วนงานต่างๆ
เช่น
1. การบริหารงานการเงิน
ผู้บริหารจะให้งานการเงินรายงาน
สถานภาพทางการเงินของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้
คณะกรรมการประจาคณะทราบ
ทุกเดือน เพื่อให้การบริหารงาน
ด้านการเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิผล
ตามเอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ5.65.34
และคณะผู้บริหารมีการทบทวน
กระบวนการทางานบนหลักความ
โปร่งใสงานการเงิน โดยงานบัญชี
จะติดตามตรวจสอบ การเคลียร์
เงินเงินยืมทดรองราชการเพื่อใช้
ในการดาเนินงานโครงการต่างๆ
หากโครงการฯใดไม่สามารถ
เคลียร์เงินทดรองราชการได้ตาม
กาหนด จะมีการแจ้งการคืนเงิน
ทดรองราชการด้วยบันทึก
ข้อความถึงผู้ยืมเงินทดรอง
ราชการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
นั้นๆให้ทราบ เพื่อป้องการความ
เสี่ยงทางการเงิน ตามเอกสาร
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ส่งใช้
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เงินยืมเงินทดรองราชการ5.65.35
2. การบริหารงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการขอแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม คาสั่ง ที่
1719/2563 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตาม
เอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนมที่ 1719/2563 แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่5.6-5.36 และได้มีการ
ใช้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการ
จัดทาชุดเบิกจ่ายจะมี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุก
ชุดเบิกจ่าย ตามเอกสารชุด
เบิกจ่ายพัสดุของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.37
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
ตรวจสอบได้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะ มีการ
ปฏิบัติงานตามคาสั่งที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเคร่งครัด บุคคล
ที่มาสอบสามารถตรวจสอบข้อมูล
การสอบได้ และสามารถผู้ผลการ
สอบผ่านระบบเว็บไซต์และ
เฟสบุ๊คของคณะได้ ตามเอกสาร
คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 014/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
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สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อ ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2563 5.6-5.38 คณะได้มีการ
สารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการหน่วยงาน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา
2563 มีผู้ใช้บริการเสนอ
ข้อเสนอแนะ เรื่องอินเตอร์เน็ต
ล่าช้า ทั้งนี้คณะได้ทาการสารวจ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตและทาการ
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 5.6-5.39
6. หลักการมีส่วนร่วม
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการองค์กรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม หลักการ
5 ร.คือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมประเมิน ร่วม
แก้ปัญหานอกจากนั้นยังบูรณา
การของหลักการของ
(AppreciationInforent
Control: AIC) โดยมีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นสายตรงถึง
คณบดีตามเอกสารเว็ปเพจคณะ
5.6-5.40 และมีการแต่งตั้ง
บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะทางานต่าง ๆภายในคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น
1. คาสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่
0460/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
เอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 0460/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.65.41
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2. คาสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารคาสั่ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ตามเอกสารคาสั่ง
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่
031/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.42
3. คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามเอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1545/2563 เรื่อง
แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.43
4.คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีคาสั่งมอบหมาย
งานหน้าที่ที่รับผิดชอบของรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย ตามเอกสาร
คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 361/2563 เรื่อง
การมอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี5.65.44
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามเอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1602/2563 เรื่อง
มอบหมายรองคณบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์5.6-5.45
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งตั้ง
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อาจารย์ผู้สอน ตามเอกสารคาสั่ง
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 181/2563 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
ภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่
1/25635.6-5.46 และคาสั่งคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
371/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจา
ภาคเรียนที่ 2/2563 5.6-5.47
เพื่อสนับสนุนบุคลากรภายใน
คณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานต่างๆ ภายในคณะ
คณะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
SWOT สภาพการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของคณะ และกาหนด
โครงการ/กิจกรรม ของคณะ ดัง
เอกสารแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2564 5.65.48
7. หลักการกระจายอานาจ
มีระบบและกลไก โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการองค์กร โดย
คานึงถึงตาแหน่งหน้าที่ และ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน (Put The Right
Man On The Right Job) คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
แต่งตั้งบุลากรในสานักงานคณบดี
ปฏิบัติงานในสานักงานคณบดี
ตามเอกสารคาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
243/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์5.6-5.49
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และวิทยาศาสตร์ และมีการ
แต่งตั้งรองคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
การกระจายอานาจการทางานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ ตามเอกสารคาสั่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่
1545/2563 เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์5.6-5.50
เพื่อให้การดาเนินงานในคณะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นการกระจายอานาจของ
ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จึงได้มีคาสั่ง
มอบหมายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของรองคณบดีแต่ละฝ่าย ตาม
เอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 361/2563 เรื่อง
แการมอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ 5.6-5.51
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ตามเอกสารคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ 1602/2563 เรื่อง
มอบหมายรองคณบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 5.65.52
พร้อมทั้งให้อานาจหัวหน้าสาขวิ
ชาในการบริหารจัดการใน
สาขาวิชานั้นๆ ตามเอกสาร
แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา คณะ
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ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.6-5.53
8. หลักนิติธรรม
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีการนาระบบและ
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
ทั้งหมด 13 สัญญายืมเงิน จานวน
10 คน โดยแจ้งเป็นเอกสารและ
วาจา และปัจจุบันไม่มีผู้คงค้าง
เงินทดรองราชการ 5.6-5.56
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2. งานพัสดุ การบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการ
ขอแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
และเจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามคาสั่ง
ที่ 1719/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ตามเอกสารคาสั่งที่ 1719/2563
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่5.6-5.57
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
มีขั้นตอนการมอบหมายหน้าที่
ตามคุณสมบัติของแต่ละบุคคล
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อย่างชัดเจนเช่น มีคาสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานในสานักงาน
คณบดี เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ของแต่ละบุคคล ตามเอกสาร
คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่ 243/2563
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
สานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์5.6-5.60
และมีการนาระบบและกลไกของ
หลักความเสมอภาคมาใช้ในการ
เลื่อนค่าตอบแทนของบุคลากรใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกาหนดไว้ โดย
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายงาน
และตัวแทนของคณาจารย์ใน
คณะ จะได้คณะกรรมการที่
หลากหลายมาจากตัวแทน
บุคลากรเป็นคณะกรรมการทุก
ระดับ ตามเอกสารคาสั่งคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่
298/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาการต่อ
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
และพนักงานราชการ (ประเภท
วิชาการและทั่วไป) 5.6-5.61
คณะได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้และเงินแผ่นดิน ให้กับ
สาขาวิชา ประจาปีงบประมาณ
2564 โดยคิดตามจานวน
นักศึกษาที่คงอยู่และนักศึกษา
ปัจจุบัน ของแต่ละสาขาวิชา
5.6-5.62
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
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ผลการดาเนินงานคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีการ
บริหารงานแบบหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ เช่น มีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจาคณะจาก
คณาจารย์ประจาในคณะ โดยวิธี
ที่เหมาะสมและตรวจสอบได้โดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ ตามเอกสาร
การคัดเลือกคณะกรรมการ
ประจาคณะจากคณาจารย์ประจา
ในคณะ 5.6-5.63
และเพื่อให้การดาเนินงานใน
สานักงานคณบดีเป็นไปตามหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ จึงมีการกาหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน
สานักงานคณบดี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงได้จัด
โครงการการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่กาหนด ในวันที่ 28
ธันวาคม 2563
และให้นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง ประเด็นในหัวข้อ Happy
Workplace องค์กรแห่งความสุข
ตามเอกสาร รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณบดีครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นที่กาหนดและให้นาไปใช้
ในการปฏิบัติงานจริง5.6-5.64
และได้ดาเนินการจัดทาเป็น
ประกาศของคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เพื่อให้บุคลากร
ได้นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สานักงานคณบดีได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ตามเอกสารประกาศประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุข 5.6-5.65
หน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
-คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้สานักงานคณบดี ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
นาไปใช้ประโยชน์จริง ในประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2564 โดยมีบุคลากร
ที่นาประเด็นไปปรับใช้และร่วม
แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จานวน 30
คน ร่วมระดมความคิดใน
ประเด็นแนวทางปฏิบัติ Happy
Workplace องค์กรแห่งความสุข
ได้นาไปใช้ประโยชน์จริง ได้ผล
การดาเนินงาน และสามารถสรุป
เทคนิคได้ดังนี้ ดังนี้
1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy
Body)
2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และ
เป็นมืออาชีพในงานของตนเอง
(Happy Brain)
3. การเป็นผู้ที่รักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy
Family
4. การเป็นผู้ที่มีน้าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น (Happy Heart)
5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น
(Happy Money
6. การเป็นผู้ที่สามารถจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง (Happy
Relax)
7. การเป็นผู้ที่รักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเอง (Happy
Society)
91

หลักฐำน

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
ความกตัญญู (Happy Soul)
ตามเอกสารรายงานสรุปกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สานักงาน
คณบดี ครั้งที่ 2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการนาไปใช้
ประโยชน์จริง5.6-5.66
- คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้สานักงานคณบดี ครั้งที่ 3
กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน
ได้แก่คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
หน่วยงานได้ข้อสรุปประเด็น
แนวทางปฏิบัติ Happy
Workplace องค์กรแห่งความสุข
ที่นาไปร่วมแรกเปลี่ย ดังนี้
1. คนทางานมีความสุข (Happy
People) พนักงานสามารถจัด
สมดุลชีวิตได้ รวมถึงตระหนักว่า
ตนเองเป็นบุคคลที่มีความสาคัญ
ขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ
มี ความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่
อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และ
เอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม
2. ที่ทางานน่าอยู่ (Happy
Home) พนักงานรู้สึกว่าที่ทางาน
คือบ้านหลังที่ 2 ของ พนักงาน มี
ความรัก ความสามัคคีในองค์กร
โดยที่ทางานน่าอยู่นี้
ประกอบด้วย ความ อบอุ่นของ
บ้าน (House) คนในองค์กร
(Human) และความสุข (Happy)
3. ชุมชนสมานฉันท์ (Happy
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Teamwork) ชุมชนต้องมีความ
สามัคคี มีการทางานเเป็นทีม มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และ
เอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง
ชุมชนสมานฉันท์ยัง หมายความ
รวมถึง นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
รวมถึงชุมชม สังคมพึงพอใจ ต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กร
ตามเอกสารรายงานสรุปกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สานักงาน
คณบดี ครั้งที่ 3 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายในหรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 5.6-5.67
คณะได้มีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการดาเนินการ
สรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย จานวน 3 ท่าน โดย
การลงคะแนนโดยวิธีลับ 5.65.68
สายสนับสนุน
คณะได้จัดทาแผนแผนการจัดการ
ความรู้ สานักงานคณบดี ปี
การศึกษา 2563 5.6-6.1
และ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2563 5.6-6.2 และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
(เพิ่มเติม) 5.6-6.3
คณะฯ ดาเนินการจัดโครงการ
การจัดการความรู้ สานักงาน
คณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่
กาหนด : Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุข เมื่อวันที่ 28
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สายสนับสนุน
5.6-6.1 แผนการจัดการ
ความรู้ สานักงานคณบดี ปี
การศึกษา 2563
5.6-6.2 คาสั่งที่ 430/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563
5.6-6.3 คาสั่งที่ 461/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
5.6-6.4 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 1
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
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ธันวาคม 2563 โดยเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมระดม
ความคิด และเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นที่กาหนด สามารถสรุป
หัวข้อได้ดังนี้
1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี
(Happy Body)
2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และ
เป็นมืออาชีพในงานของตนเอง
(Happy Brain)
3. การเป็นผู้ที่รักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy
Family
4. การเป็นผู้ที่มีน้าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น (Happy Heart)
5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น
(Happy Money)
6. การเป็นผู้ที่สามารถจัดการ
กับอารมณ์ของตนเอง (Happy
Relax)
7. การเป็นผู้ที่รักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเอง (Happy
Society)
8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
ความกตัญญู (Happy Soul)
5.6-6.4
คณะฯได้จัดโครงการการจัดการ
ความรู้สานักงานคณบดี ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
นาไปใช้ประโยชน์จริง ในประเด็น
หัวข้อ Happy Workplace
องค์กรแห่งความสุข ในวันที่ 13
พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นา
ประเด็นดังกล่าวไปปรับใช้ในการ
ดาเนินงานและสามารถได้ผลการ
ดาเนินงานได้ข้อสรุปว่า ประเด็น
แนวทางปฏิบัติ Happy
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ประเด็นที่กาหนด ในวันที่ 28
ธันวาคม 2563
5.6-6.5 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
สานักงานคณบดี ครั้งที่ 2
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การนาไปใช้ประโยชน์จริง 13
พฤษภาคม 2564
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Workplace องค์กรแห่งความสุข
ได้นาไปใช้ประโยชน์จริง ได้ผล
การดาเนินงาน ดังนี้
1. การเป็นผู้มีสุขภาพดี (Happy
Body)
1. ออกกาลังกายสม่าเสมอ
2.ทานอาหารที่มีประโยชน์
3. ดูแลสุขภาพตัวเอง
ตลอดเวลา
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
5. อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศ
บริสุทธิ์
6. เล่นกีฬา
7. ดูแลสุขภาพอยู่เสมอ
8 หากเจ็บป่วยควรรักษาให้ถูก
วิธี
9. การตรวจสุขภาพประจาปี
10. คิดบวก
11. สุขภาพจิตดี
12. ร่าเริง แจ่มใส
13. ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
14. หลังจากสิ้นสุดการทางาน
ปล่อยวางพรุ่งนี้เริ่มใหม่
2. การเป็นผู้รักการเรียนรู้และ
เป็นมืออาชีพในงานของตนเอง
(Happy Brain)
1. ศึกษาค้นหว้าหาความรู้
ใหม่ๆ เสมอ
2. ฝึกฝนหาความรู้ให้ชานาญ
การในงานที่ได้รับผิดชอบ
3. สอบถามงานจากผู้รู้และ
ชานาญการและมาปรับใช้กับงาน
ตัวเอง
4. กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. ตั้งใจทางานของหน้าที่
ตัวเองให้ดีและตั้งใจทาจนชานาญ
การ
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6. รู้จักแบ่งหน้าที่และเวลาให้ดี
ที่สุดในงานที่รับผิดชอบอยู่
7. ทางานอย่างรอบคอบ
8. ทบทวนงานที่ตัวเองทาว่าไม่
มีความผิดพลาด
9. พัฒนาทักษะอาชีพโดยหา
ความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. เข้ารับการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพความรู้ตาม
ภารกิจที่ตนเองรับผิดชอบและ
ได้รับมอบหมาย
11. เรียนออนไลน์(เพิ่มเติม)
อัพเดตคู่มือการปฏิบัติงานจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือ อาทิงานที่
เกี่ยวข้องจากส่วนงานสานักงาน
อธิการบดี และแหล่งข้อมูล
https://www.google.com/se
arch
12. รับผิดชอบงานที่ตัวเอง
ได้รับมอบหมายต่อตัวเองและ
ส่วนรวมให้ดีที่สุด
13. ทาตัวให้เป็นผู้ไม่หยุดที่จะ
เรียนรู้
14. ลงมือปฏิบัติงานอย่าง
เต็มที่
15. รับผิดชอบงานและส่งงาน
ให้ตรงเวลาที่กาหนด
3. การเป็นผู้ที่รักและดูแล
ครอบครัวตนเองได้ (Happy
Family)
1. ทุมเทเวลาว่างให้กับ
ครอบครัว ในช่วงของเวลา
ครอบครัว
2. แยกเรื่องงานกับเรื่อง
ครอบครัว ที่ทางานทางานเต็มที่
อยู่กับครอบครัวก็ทาหน้าที่ตัวเอง
เต็มที่
3. เข้าใจและรับฟังคนใน
ครอบครัว
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4. รักและเคารพคนใน
ครอบครัว
5. มีครอบครัวที่อบอุ่นและ
มั่นคง
6. สร้างความรักและปลูกฝัง
นิสัยรักครอบครัว
7. เชื่อมันและศรัทธาในความดี
งาม
8. ซื่อสัตว์ต่อคนในครอบครัว
9. มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ของตัวเอง
10. ดูแลครอบครัวตัวเองให้
มากกว่าดูแลคนนอกครอบครัว
11. การแบ่งเวลาระหว่างงาน
และครอบครัวอย่างสมดุล
12. ครอบครัวดี มีครอบครัวที่
อบอุ่น
13. ตั้งใจทางาน มีงาน มีเงิน
เอามาดูแลครอบครัว
14. ดูแลเอาใจใส่คนใน
ครอบครัว พร้อมทั้งสั่งสอนและ
ปลูกจิตสานึกคนในครอบครัวให้มี
ความรักต่อกันและกัน
15. เคารพการตัดสินใจของ
ส่วนรวม
16. ให้เกียรติและเชื่อมั่นคนใน
ครอบครัว
17. ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใน
ครอบครัว
18. ดูแลและเอาใจใส่ บุคคล
ในครอบครัว
19. แบ่งเบาภาระคนใน
ครอบครัว
20. ให้กาลังใจคนในครอบครัว
หากเกิดปัญหา พร้อมช่วยแก้ไข
ปัญหา
21. มีสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
ของตนเอง
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22. ทากิจกรมร่วมกันภายใน
บ้าน
23. ทาหน้าที่ของตัวเองให้ดี
ที่สุด
4. การเป็นผู้ที่มีน้าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น (Happy Heart)
1. ช่วยเหลืองานเพื่อร่วมงาน
2. แบ่งปั่นของที่เราแบ่งปั่นได้
3. รับผิดชอบตนเอง มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆที่องค์กรและ
สังคมจัดขึ้น
4. มีความรักและเมตตาต่อคน
อื่น
5. ช่วยเหลือคนอื่นอย่างเต็มใจ
ในสิ่งที่ทาได้ ทั้งเรื่องส่วนตัว และ
เรื่องงาน
6. หากช่วยเหลือด้วยกาลัง
ไม่ได้ ก็ช่วยให้กาลังใจเพื่อ
ร่วมงาน
7. มีน้าใจต่อคนอื่น
8. แบ่งปั่นสิ่งของ อาหาร และ
ความรัก ความห่วงใย
9. ให้คาแนะนาเรื่องงานให้คน
ที่ต้องการรู้ทราบ
10. ช่วยแก้ไขปัญหาในขั้นตอน
งานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
11. ช่วยเหลืองานคนอื่นที่พอ
ช่วยได้นอกเหนือจากหน้าที่ของ
ตัวเอง
12. มีอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค) ต่อผู้อื่น
13. ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เกิน
กาลัง ภายใต้ ศิลธรรมที่ดี และ
ถูกกฎหมา
14. เสียสละเวลาส่วนตัว
ปฏิบัติงานนอกเวลา ช่วยสาขาทา
เช่น มคอ.7
15. ช่วยงานทุกสาขาวิชาเท่าที่
ช่วยได้
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16. บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน
17. บริจาคสิ่งของต่อ
ผู้ด้อยโอกาส
5. การเป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy
Money)
1. รู้จักเก็บออม
2. ไม่ก่อให้เกิดหนี้เพิ่ม
3. แยกเงินออกให้เป็น
หมวดหมู่ในการใช้
4. ประหยัดใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม
5. ไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยเกินตัว
6. รู้จักบริหารเงิน ใช้เงินให้
ถูกต้องต่อจุดประสงค์ และ
สมควรใช้จ่าย
7. ทาบัญชีรายรับ – รายจ่าย
8. ใช้เงินเท่าที่จาเป็น
9. ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการดาเนินชีวิต
10. ใช้เงินอย่างรอบครอบ
11. มีวินัยในการใช้เงิน รู้จัก
ออม รู้จักประหยัด
12. วางแผนในการใช้เงินที่
ได้มา โดยการแบ่งเก็บไว้ใช้ใน
อนาคต และซื้อของ พร้อมทั้งเก็บ
ไว้ในยามจาเป็น
13. การใช้เงินอย่างคล่องตัว
ไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนต่อ
ตนเอง และผู้อื่น
14. ของที่ยังใช้ได้อยู่ก็ไม่
จาเป็นต้องชื้อใหม่ ทั้งของส่วนตัว
และของที่ต้องใช้ในองค์กร
15. ไม่สร้างหนีและทาให้คน
อื่นเดือนร้อน
16. ไม่ก่อหนีเพิ่มเติมหากมีหนี
อยู่แล้ว
17. ทาอาชีพเสริมขาย
ออนไลน์หรือหางานทา ที่ได้เงิน
นอกเหนือจากงานประจา ในช่วง
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เวลาว่างและวันหยุด และไม่ก่อ
ให้กระทบกับงานที่ทา
18.บริหารจัดการเงินเดือนโดย
การออม 10%
6. การเป็นผู้ที่สามารถจัดการกับ
อารมณ์ของตนเอง (Happy
Relax
1. ควบคุมอารมณ์ของตัวเอง
2. ผ่อนคลายโดยการฟังเพลง
3. ทาจิตใจให้สงบ
4. เป็นผู้มีเหตุผล
5. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
6. ไม่เครียด ทาตัวเองให้มี
ความสุข
7. แก้ไขปัญหาของตัวเองและ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
8. บริหารเวลาให้เป็น
9. ทาอย่างอื่นเพื่อไม่ก่อให้เกิด
ความเครียด และจัดการ
ความเครียด เช่น หยุดพักสอง
ก่อนค่อยทางานต่อ
10. ใช้ธรรมะ อดทน อดกลั้น
และการปล่อยวาง
11. มีอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค) ต่อผู้อื่น
12. เมื่อรู้สึกคิดอะไรไม่ออก ก็
พักสมอง โดยการทาอะไรที่ชอบ
ผักผ่อน ดูหนัง ดูละคร เดินเล่น
ไปเที่ยว
13. ไม่ใช้ชีวิตให้ยุ่งอยาก
ปล่อยให้ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา
และค่อยแก้ปัญหาด้วยความสุข
14. การระงับความโกรธโดย
การไม่โกรธ
15. หมั่นฝึกอารมณ์ให้แจ่มใส
อยู่เสมอ
16. ต้องรู้เท่าทันตนเองว่าจะ
เครียดเนื่องจากสาเหตุใด และ
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ต้องรีบจัดการความเครียดให้เร็ว
ที่สุด เพื่อมีความสุขในการทางาน
17. นั่งนิ่งๆทาใจให้สบาย
ปล่อยวาง
18. การ์ตูน ดูตลก หาสิ่งที่ทา
ให้อารมณ์นิ่งขึ้น
19. ดื่มน้าเย็นๆ ทานอาหารที่
อร่อย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เครียด
20. คิดบวก
21. อยู่ในโลกปัจจุบันและมี
ความสุขในทุกเรื่อง
22. พยายามสื่อสารทาง
ตัวหนังสือเพื่อลดความรุนแรงใน
การปะทะอารมณ์
23. พูดให้น้อยทาให้มาก
24. ไม่ตอบโต้ เมื่อคู่สนทนา
กาลังอยู่ในสภาวะอารมณ์โกรธ
7. การเป็นผู้ที่รักและดูแล
องค์กร/สังคมของตนเอง (Happy
Society)
1. ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นทุก
สถานการณ์
2. มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อ
ร่วมงาน
3. ไม่ก่อปัญหาในองค์กร
4. มีพฤติกรรมที่ดี
5. ช่วยองค์กรประหยัด
งบประมาณ
6. ทางานอย่างชื่อสัตว์
7. ทุ่มเทกับงานที่ทา
8. ช่วยเหลือคนอื่นและสังคม
9. ทาดีกับทุกคนไม่แบ่งชนชั้น
10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ประกาศ ขององค์กร
11. ช่วยประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารในด้านต่าง ๆ
ขององค์กร ในทางที่ดี
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12. สร้างความรักสามัคคี
เอื้อเฟื้อต่อกัน
13. ไม่ก่อความเดือนร้อน
14. ให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมต่างๆในองค์กร
15. แลกเปลี่ยนความรู้กับ
เพื่อนร่วมงาน
16. ร่วมแก้ไขปัญหากับองค์กร
เท่าที่ทาได้
17. ศรัทธาและซื่อสัตว์ใน
องค์กร
18. ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้
เต็มที่
19. สามารถรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ให้ดีที่สุด ให้ได้ประสิทธิผล
ให้มากที่สุด
20. ซื่อสัตย์ต่อองค์กร
21. รักในองค์กร
22.ไม่เอาเปรียบคนอื่น
23. ทางานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดีที่สุด
24. ช่วยเหลือดูแลองค์กรตาม
กาลังความสามารถ
25. ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตน
มาเป็นของส่วนตน
8. การเป็นผู้มีคุณธรรมและความ
กตัญญู (Happy Soul)
1. การรักษาศีล 5
2. มีความสุขกายและใจ
3. ทางานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
4. มีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณรู้คุณคน
5. ไม่ดูถูกคนอื่น
6. ไม่ดูถูกองค์กร
7. ปกป้ององค์กร
8. ดูแลพ่อแม่
9. ใช้ธรรมะเป็นหลักในการ
ดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
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10. รักและศรัทธาในองค์กรที่
อยู่
11. ซื่อสัตย์ในการทางาน
12. ไม่ทาอะไรที่จะทาให้
องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง
13. ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต
14. มีจรรยาบรรณในงานที่
ทางาน
15.รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
ที่บ้าน
16. ศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อร่วมงาน
17. รู้คุณคนและตอบแทนคุณ
เมื่อมีโอกาส 5.6-6.5
ครั้งที่ 3 กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
โดยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายใน 2 หน่วยงาน
ได้แก่คณะครุศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
หน่วยงานได้ข้อสรุปประเด็น
แนวทางปฏิบัติ Happy
Workplace องค์กรแห่งความสุข
ที่นาไปร่วมแรกเปลี่ย ดังนี้
1. คนทางานมีความสุข (Happy
People) พนักงานสามารถจัด
สมดุลชีวิตได้ รวมถึงตระหนักว่า
ตนเองเป็นบุคคลที่มีความสาคัญ
ขององค์กร มีความเป็นมืออาชีพ
มี ความเป็นอยู่ มีครอบครัวที่
อบอุ่น มีศีลธรรมอันดีงาม และ
เอื้ออาทรต่อตนเองและสังคม
2. ที่ทางานน่าอยู่ (Happy
Home) พนักงานรู้สึกว่าที่ทางาน
คือบ้านหลังที่ 2 ของ พนักงาน มี
ความรัก ความสามัคคีในองค์กร
โดยที่ทางานน่าอยู่นี้
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ประกอบด้วย ความ อบอุ่นของ
บ้าน (House) คนในองค์กร
(Human) และความสุข (Happy)
3. ชุมชนสมานฉันท์ (Happy
Teamwork) ชุมชนต้องมีความ
สามัคคี มีการทางานเเป็นทีม มี
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน และ
เอื้ออาทรกับสังคมรอบข้าง
ชุมชนสมานฉันท์ยัง หมายความ
รวมถึง นักศึกษา ผู้ปกครอง หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร
รวมถึงชุมชม สังคมพึงพอใจ ต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กร
5.6-6.6 พร้อมทั้งสรุปโครงการ
การจัดการเรียนรู้สานักงาน
คณบดี ปีการศึกษา 2563 5.66.7

หลักฐำน

ด้านการวิจัย
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 5.6-6.6 และจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่
1 เพื่อกาหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ ปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 25
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้ประเด็น
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
คือ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนแหล่งทุนภายนอก และ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการนาไปใช้ประโยชน์จริง ใน
วันที่ 8 มกราคม 2564 5.6-6.7

ด้านการวิจัย
5.6-6.6 คาสั่งที่ 412/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563
5.6-6.7 สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1
เพื่อกาหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้
และสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่ 2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การนาไปใช้ประโยชน์จริง
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ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการผลิตบัณฑิต จัดโครงการ
การจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต โดยกาหนดประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
“การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก
(Active Learning)” และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
นครพนม เมื่อวันที่ 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
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์
ภาษาจีนด้านศิลปวัฒนธรรมจี น
ซึ่ง สาขานานักศึกษาจัดกิจกรรม
ร่วมกับสาขาอื่นๆ เกิดการบูรณา
การร่ ว มกั น ได้ แ ลกเปลี่ ย นองค์
ความรู้ ใ หม่ จ ากนั ก ศึ ก ษาต่ า ง
สาขาวิชา
-นักศึกษาสาขานิติศาสตร์และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ การ
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บัณฑิตและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับ
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2564
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สืบค้น การสรุป การสร้างความรู้
โดยการค้นคว้าจากสื่อโซเซียล
แหล่งสืบค้น Online เพื่อนาองค์
ความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5.6-6.8
มีการประกาศแผนอย่าง คณะฯ มีการประกาศแผนด้าน
ชัดเจน และมีการกากับ
บุคลากรอย่างชัดเจน โดย
ติดตามผลการดาเนินงาน ประกาศในเว็บไซต์ของคณะศิลป
ตามแผนการบริหาร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บุคลากรสายวิชาการ
ประกอบด้วยบริหารและพัฒนา
แผนการบริหารบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ ประจาปี
สายสนับสนุน แผนพัฒนา งบประมาณ 2564 5.6-7.1แผน
บุคลากรสายวิชาการ และ บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
แผนพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุนประจาปีงบประมาณ
สนับสนุน
2564 5.6-7.2 ซึ่งจะนาเสนอผ่าน
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
และได้นาแผนประกาศในเว็บไซต์
คณะฯ เรียบร้อยแล้ว คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้มีการ
กากับติดตามผลการดาเนินงาน
ของแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
5.6-7.3 และแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปีงบประมาณ 2564 รอบ
6 เดือน 5.6-7.4 รายงานเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 24 เดือนมีนาคม 2564
5.6-7.5

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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5.6-7.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2564
5.6-7.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปีการงบประมาณ
2564
5.6-7.3 รายงานผลกร
ดาเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6
เดือน
5.6-7.4 รายงานผลกร
ดาเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6
เดือน
5.6-7.5 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564

ตัวบ่งชี้ที่ 5.7
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

อำจำรย์ประจำสังกัดคณะหรือวิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง
0–5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

กำรแปลงค่ำคะแนน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 40

X5

ผลกำรดำเนินงำน
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอก
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จำนวนยืนยัน
หลักฐำน
51 คน
5.7-1 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ประจา
คณะฯ ประจาปีการศึกษา 2563
22 คน
5.7-2 ตารางแสดงจานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ประจาปีการศึกษา
2563

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีดังนี้
1. ผศ.ดร.สาราญ วิเศษ
2. ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
3. ผศ.ดร.กชกร เดชะคาภู
4. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
5. ดร.ปิติณัช ไศลบาท
6. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
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 คาหว่าน
17. ดร.Huang Shih Yi
18. ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง
19. ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช
20. ดร.ปุณชญา ศิวานิพัทน์
21. ดร.คณิน เชื้อดวงผุย
22. ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีจานวนอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จานวนรวมทั้งสิ้น
51 คน จาแนกเป็นอาจารย์ประจาปฏิบัติงานจริง จานวน 47 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจานวน 4 คน และมีอาจารย์
ประจ าที่ มี วุ ฒิ ปริ ญญาเอก จ านวน 22 คน ร้ อยละของอาจารย์ ประจ าที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญ ญาเอก คิ ดเป็ นร้ อยละ
(22*100)/51 = 43.14 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 5.00 คะแนน
สูตรกำรคำนวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =

22
X 100
51
= 43.14 %
= 43.14
X5
40
=
5.39
คะแนน

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.8
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล

อำจำรย์ประจำสังกัดคณะหรือวิทยำลัยที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ปัจจัยนำเข้ำ
ผศ.ดร.สำรำญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี
นำยปิยรัตน์ บุตรศรี

เกณฑ์กำรประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรกำรคำนวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

กำรแปลงค่ำคะแนน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัย
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 60

X 100

X5

ผลกำรคำนวณ
ข้อมูลพื้นฐำน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์
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จำนวนยืนยัน
หลักฐำน
51
5.8-1 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาคณะ
ประจาปีการศึกษา 2563
46
5
5.8-2 ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
0
ประจาปีการศึกษา 2563
0

ผลกำรดำเนินงำน
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มี จานวนอาจารย์ประจา รวมทั้งสิ้น 51 คน จาแนกเป็นอาจารย์ที่ ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ จานวน 46 คน มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 5 คน โดยมีตาแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 0.82 คะแนน
สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ =

5
X 100
51
= 9.80%
= 9.80
X5
60
= 0.82 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 0.82 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.9
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผู้ตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตนเอง




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

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

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

ผลกำรดำเนินงำน
คณะฯ ได้จัดทาแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจาปีงบประมาณ
2564 5.9-1.1 และแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2564 5.9-1.2

2

คณะฯ มีโครงการตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการทั้งหมด 6
โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 2 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2563 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และโรงแรมไอโฮเทล 5.9-2.1
2.โครงการสนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรม ที่ 2 เทคนิคการ
เขียนตารา บทความวิชาการ
บทความวิจัย และผลงาน
ตีพิมพ์เพื่อขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20
และ 25 เดือนพฤษภาคม
111

มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
หลักฐำน
5.9-1.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2564
5.9-1.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน ประจาปี
งบประมาณ 2564
5.9-2.1 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2563 ณ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และโรงแรม
ไอโฮเทล
5.9-2.2 สรุปโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรม ที่ 2
เทคนิคการเขียนตารา
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 20 และ
25 เดือนพฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมปัญญาวี

ตนเอง

ข้อ



3



4



5

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
2564 ณ ห้องประชุมปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-2.2
มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ คณะฯได้จัดโครงการส่งเสริม
ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้ ขวัญและกาลังใจในการ
คณาจารย์และบุคลากร สาย
ปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
สนับสนุนสามารถทางานได้
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และโรงแรมไอ
โฮเทล 5.9-3.1

หลักฐำน
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

5.9-3.1 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2563 ณ
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และโรงแรม
ไอโฮเทล
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์ คณะฯ มีระบบการติดตามให้ 5.9-4.1 รายงานผลการเข้า
และบุคลากรสายสนับสนุนนา บุคลากรนาความรู้และทักษะที่ ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
ความรู้และทักษะที่ได้ จากการ ได้รับจากการพัฒนานามาใช้ใน ในปีงบประมาณ 2564
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดย คณะศิลปศาสตร์และ
การสอนและการวัดผลการ
ให้บุคลากรที่ไปเข้าร่วมอบรม วิทยาศาสตร์
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน ประชุม สัมมนา ของหน่วยงาน
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยนครพนม กลับมา
บันทึกข้อความรายงานการเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
เพื่อให้บุคลากรได้รายงานว่าได้
นาความรู้และทักษะที่ได้รับมา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 5.9-4.1 และได้
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 21 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 5.9-4.2
มีการให้ความรู้ ด้าน
คณะฯ ได้จัดโครงการ
5.9-5.1 สรุปโครงการ
จรรยาบรรณอาจารย์และ
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล ทางวิชาการ กิจกรรม ที่ 2
ทางวิชาการ กิจกรรม ที่ 2
ควบคุม ให้คณาจารย์และ
เทคนิคการเขียนตารา
เทคนิคการเขียนตารา
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
บทความวิชาการ บทความ
บทความวิชาการ บทความ
ปฏิบัติ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ และการให้ความรู้
วิชาการ และการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์
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เกณฑ์กำรประเมิน



6

มีการประเมินผลความสาเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน



7

มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน

ผลกำรดำเนินงำน
บุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุม ให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ ในวันที่ 20 และ 25
พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมปัญญาวี คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.9-5.1 และได้กาชับให้
บุคลากรถือปฏิบัติตามคู่มือ
ปฏิบัติงาน 5.9-5.2

หลักฐำน
และบุคลากรสายสนับสนุน
และดูแลควบคุม ให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 20 และ 25
เดือนพฤษภาคม 2564 ณ
ห้องประชุมปัญญาวี คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.9-5.2 คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
คณะฯ ได้มีการรายงานผล
5.9-6.1 รายงานผลกร
การดาเนินงานประจาปี
ดาเนินงานแผนบริหารและ
งบประมาณ 2564 ผลการ
พัฒนาบุคลากรสาย
ดาเนินงานแผนบริหารและ
วิชาการ ปีงบประมาณ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 2564 รอบ 6 เดือน
ผลการดาเนินงาน รอบ 6
5.9-6.2 รายงานผลกร
เดือน จานวน 6 โครงการ
ดาเนินงานแผนบริหารและ
ดาเนินแล้ว 1 โครงการ คิด
พัฒนาบุคลากรสาย
เป็นร้อยละ 16.66 5.9-6.1
สนับสนุน ปีงบประมาณ
และแผนบริหารและพัฒนา 2564 รอบ 6 เดือน
บุคลากรสายสนับสนุน ผล
5.9-6.3 สรุปรายงานการ
การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน ประชุมคณะกรรมการ
จานวน 5 โครงการ ดาเนิน
ประจาคณะศิลปศาสตร์
แล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อย และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
ละ 20.00 5.9-6.1 และได้นา 3/2564 วันที่ 24 มีนาคม
รายงานที่ประชุม
2564
คณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 24
มีนาคม 2564 5.9-6.3
คณะกรรมการประเมินได้ให้ 5.9-7.1 สรุปโครงการ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
คณาจารย์ ดังนี้
ทางวิชาการ กิจกรรม ที่ 2
คณะฯ ควรเร่งรัดและส่งเสริม เทคนิคการเขียนตารา
การทาผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ บทความ
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
และควรมีแผนการการศึกษา ขอกาหนดตาแหน่งทาง
ต่อสารับอาจารย์ที่ยังไม่มี
วิชาการ เมื่อวันที่ 20 และ
113

ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์กำรประเมิน

ผลกำรดำเนินงำน
คุณวุฒิปริญญาเอก ซึ่งคณะฯ
ได้ดาเนินจัดโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการกิจกรรม ที่ 2
เทคนิคการเขียนตารา
บทความวิชาการ บทความ
วิจัย และผลงานตีพิมพ์เพื่อ
ขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ เมื่อวันที่ 20 และ 25
เดือนพฤษภาคม 2564 ณ
ห้องประชุมปัญญาวี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
5.9-7.1 และได้สารวจ
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

หลักฐำน
25 เดือนพฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5.9-7.2 สรุปแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล
Individual
Development Plan :
IDP สาหรับอาจารย์ที่ยังไม่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่
งบประมาณ 2558-2567
5.9-7.3 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะศิลปศาสตร์
Individual Development Plan :
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
IDP สาหรับอาจารย์ที่ยังไม่มี
5/2564 วันที่ 17
คุณปริญญาเอก 5.9-7.2 และ พฤษภาคม 2564
ได้นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 17
พฤษภาคม 2564 5.9-7.3

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
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ตำรำงสรุปคะแนนตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2563
สรุปผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน
มำตรฐำน
คะแนน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
4.53
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.92
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย
5.00
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
5.00
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
4.54
คะแนนเฉลี่ย
4.40
สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน (จำนวน 6 ตัวบ่งชี้)
1
1.1
การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ในคณะหรือวิทยาลัย
2
1.2
การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือ
วิทยาลัย
3
1.3
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัย ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น
4
1.4
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม
5
1.5
ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรเทียบกับ
จานวนของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัย
6
1.6
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 1
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือ
นวัตกรรม (จำนวน 3 ตัวบ่งชี้)
7
2.1
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยใน
คณะหรือวิทยาลัย
8
2.2
ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่
สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ
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ระดับ
ดีมาก
พอใช้

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

คะแนน

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5.00

5 ข้อ

5 ข้อ

5.00

ร้อยละ 100

ร้อยละ 82.35

4.11

ร้อยละ 60

ร้อยละ 67.65

5.00

ร้อยละ 100

ร้อยละ 78.46

3.04

ร้อยละ 80

ร้อยละ 81.18

5.00

4.53

ร้อยละ 20

ร้อยละ 19.60

4.90

ร้อยละ 5

ร้อยละ 0.54

0.54

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ
หน่วยงานภายนอก
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 2
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของ
คณะหรือวิทยำลัย (จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
10
3.1
ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะหรือวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 3
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
(จำนวน 1 ตัวบ่งชี้)
11
4.1
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะหรือวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 4
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร (จำนวน 9 ตัวบ่งชี้)
พันธกิจด้ำนกำรเรียนกำรสอน
12
5.1
ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีของคณะหรือวิทยาลัย
13
5.2
ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย
14
5.3
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจาสังกัดคณะหรือวิทยาลัย
พันธกิจด้ำนกำรวิจัย
15
5.4
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย
16
5.5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย
พันธกิจด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลัก
ธรรมำภิบำล
17
5.6
ระบบและกลไกการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำร
เรียนรู้
18
5.7
อาจารย์ประจาสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ 50

9

2.3
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ผลกำร
ดำเนินงำน
ร้อยละ 33.33

คะแนน
3.33

2.92

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00
5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00
5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ร้อยละ 0

ร้อยละ -526

5.00

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00

25,000
บาท/คน

141,079.78
บาท/คน

5.00

7 ข้อ

7 ข้อ

5.00

ร้อยละ 40

ร้อยละ 43.14

5.00

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน
19

5.8

20

5.9

ร้อยละ 60

ผลกำร
ดำเนินงำน
ร้อยละ 9.80

7 ข้อ

7 ข้อ

เป้ำหมำย

อาจารย์ประจาสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 5
คะแนนเฉลี่ย
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คะแนน
0.82
5.00
4.54
4.40
อยู่ในระดับ
ดี

รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 – มำตรฐำนที่ 5
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
-

แนวทำงเสริมจุดเด่น
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
-

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม
จุดเด่น
แนวทำงเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยำลัย
จุดเด่น
แนวทำงเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนำ
-
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แนวทำงเสริมจุดเด่น
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ

แนวทำงเสริมจุดเด่น
แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ

