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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

ปีการศึกษา 2564 ระยะ 12 เดือน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 จากการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( Improvement Plan) จ านวนประเด็นเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จ านวน 26 ประเด็น 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการมาเป็นระยะ 12 เดือน ผลการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 24 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 92.31 และไม่บรรลุ จ านวน              
2 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 7.69 ประเด็นไม่บรรลุเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาด าเนินการ จ านวน 1 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 3.84 ด าเนินการแล้วไม่บรรลุ จ านวน 1 ประเด็น    
คิดเป็นร้อยละ 3.85 

ประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน รอบการ 
ประเมินตนเอง 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
จ านวน
ประเด็น 

% จ านวน
ประเด็น 

% 

ประเด็นเสนอแนะคกก.ตรวจประเมิน จ านวน 26 ประเด็น 12 เดือน 24 92.31 2 7.69 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับอุดมศึกษา ตามผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
ระยะ 12 เดือน (มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565)  

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

1 - ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ควรส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยให้มาก
ขึ้น โดยหาแหล่งทุนสนับสนุน 

- งานวิจัยไม่น้อยกว่า   5 
เร่ือง 

บรรลุ - คณะฯ มีผลงานวิชาการ ในปีการศึกษา 
2564 จ านวน 31 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากเดิมในปี
การศึกษา 2563 จ านวน 18 เรื่อง  
      1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ
ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.     
พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1        
(ค่าน้ าหนัก 0.80) จ านวน 7 เรื่อง 

1.1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน เรื่อง 
ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดชอบ
ทางละเมิด กรณีการปฏิบัติหน้าท่ีกับกรณีที่
มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 
(กรกฎาคม – กันยายน 2564) หน้า 54-64 

1.2 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์        
เจียวิริยบุญญา เร่ือง มานุษยวิทยาการ
พยากรณ์ ประสบการณ์ในการพยากรณ์ดวง
ชะตาบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวันของชาวดิจิทัลไทย 

น.ส.อาติมา  
โอภาส 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีท่ี 
22 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 
หน้า 137-160 

1.3 อาจารย์ ดร.สุริยา ค าหว่าน 
เร่ือง นวัตกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ 
ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทหลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง วารสารมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2564 

1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ เรื่อง ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของบุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษท่ี 21
วารสารการบริหาร การปกครองและ
นวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 5 (มกราคม – เมษายน 
2564) หน้า 173-188 

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร 
เดชะค าภู/อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ /
อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา เรื่อง บทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม
อาชีพและสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม วารสารการเมืองการ
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 
ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 

1.6 อาจารย์ ดร.ปุณชญา ศิวาพัทน์ 
เร่ือง ลักษณะทางภาษาของค าเรียกคนอีสานที่
ปรากฎในเพลงไทยลูกทุ่งวารสารวิชาการวิวิธ
วรรณสาร ปีท่ี 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน 2564) หน้า 143-161 

1.7 อาจารย์ปรียากร บุญธรรม เรื่อง 
ผลงานนวนิยายของนักประพันธ์หญิงชาวจีนที่
มีการเผยแพร่ในประเทศไทย ในปี 1996-
2016 วารสารจีนศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
พุทธศักราช 2564 

2. บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 
จ านวน 13 เรื่อง ดังนี ้

2.1 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 
เร่ือง การพัฒนานโยบาลสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมือง
ภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม การประชุม
วิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา 
โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-
25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

2.2 อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ 
เร่ือง รูปแบบการขับเคลื่อนบทบาทสตรีเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวชุมชนแนวโอท้อปนวัตวิถี 
กรณีบ้านท่าค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 

2.3 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์       
เจียวริยบุญญา เร่ือง อ านาจผี บารมีพระ และ
ความเชื่อแบบมูเตลู : นวัตกรรมของการ
ท่องเท่ียวเชิงจิตวิญญาณ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 13 
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส 
และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.4 อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ 
เร่ือง “จากผีบุญถึงคนเส้ือแดง” 
ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ของผู้คนในภาคอีสาน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 13 
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส 
และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.5 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี เร่ือง 
เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูล
ภาษาไทยในเวียดนาม การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 13 
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส 
และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.6 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช 
เร่ือง วรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ในหนังสือด้านพฤติกรรมองค์การ การประชุม
วิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา 
โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-
25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.7 อาจารย์ ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ 
เร่ือง บทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม
การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564                
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.8 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน       
อรรคศรีวรโชติ เรื่อง ปัญหาการเรียนภาษาจีน
ผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
จากสถานการณ์โควิด-19 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 13 
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส 
และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.9 อาจารย์ปวีณา แพงสอน เร่ือง 
ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีต่อการเรียนการ
สอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วงโควิด-19 
การประชุมวิชาการระดับชาติทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัต       
รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.10 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ 
พิเชษฐลดารมณ์ เร่ือง ปัจจัยในการเลือกอ่าน 
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีน
แปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษาระดับ
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม          
การประชุมวิชาการระดับชาติทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัต       
รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.11 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย 
เร่ือง หมอนวดแผนไทย : แรงงานในธุรกิจ 
ภาคบริการและผลกรพทบจากวิกฤติโควิด-19 
การประชุมวิชาการระดับชาติทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัต        
รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.12 อาจารย์ ดร.พัชรวดี         
เพ็งสระเกตุ เร่ือง การพัฒนาศักยภาพเกษตร
ยุคใหม่ในจังหวัดนครพนม การประชุม
วิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา 
โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-
25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์  เร่ือง ผลกระทบจาก
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างรถไฟรางคู่สายใหม่ กรณีศึกษา: 
สถานีนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 13 “พลวัต  
รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน  2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 3. บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (0.60) 
จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้

3.1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน เรื่อง 
ปัญหาการควบคุมฝ่ายปกครองโดยหลัก
ความชอบกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง ศึกษาพิเคราะห์จากข้อความคิดส
ไปสู่การวางแนวทางเพื่อให้บรรลุผลในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง วารสารการ
บริหารนิติบุคคล และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 7 
ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564 หน้าท่ี 351-
362 

3.2 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์/
อาจารย์ณัฐภณ อันชัน/อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ 
ปรีชา เรื่อง ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนและภาครัฐตามกฎหมายที่ดิน
สาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น หมู่บ้านเนิน
สะอาด หมู่ 8 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

จังหวัดนครพนม วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 
(กรกฎาคม – กันยายน 2564) หน้า 65-76 
 4. บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) 
จ านวน 3 เรื่อง 

4.1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 
เร่ือง The Development of a learning 
Organization of Naratkwai Subdistrict 
Administrative Organization, Amphoe 
Maung Nakhonphanom, 
Nakhonphanom Province Turkish 
Journal of Physiotherapy and 
Rchabilitation; 32(3) ISSN 2651-4451   
e-ISSN 2651-446x p.9061-9069 

4.2 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  
เร่ือง Roles of Local Administrative 
Organizations in Life Quality 
Development of Elderly People in 
Special Economic Zone of Nakhon 
Panom Review of International 
Geographical Education ISSN: 2146-
0356. 11(8),SPRING,2021 p.1377-1384 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

4.3 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์       
เจียวิริยบุญญา เร่ือง Reinvention of 
Divinatory Authority in the Post-Khmer 
Rouge Era GMSARN INTERNATIONAL 
JOURANAL Vol 16 Mo.3 September 
2022.p221-231 
 5. ผลงานวจิัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ     
(ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) จ านวน 6 เรื่อง 

5.1 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย 
(2,193,300 บาท) โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไกระดับจังหวัดและ
เครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

5.2 อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ  
(257,780 บาท) โครงการ การศึกษาแนวทาง
การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวชุมชน กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอย
ตีนไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.3 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ ์สุมาลี 
(280,000 บาท) การศึกษาประวัติศาสตร์
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มี
ชีวิต ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

5.4 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท 
(2,024,000 บาท) โครงการวิจัยและ
พัฒนาการผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและ
สร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ส าหรับเด็ก
พิการ แถบชายแดนลุ่มน้ าโขง กองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร 
เดชะค าภู (280,000 บาท) การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุใน
ครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม 

5.6 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์       
เจียวิริยบุญญา (40,000 บาท) การส ารวจ
ภาพรวมของาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับอคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่ม
แรงงานชาติพันธุ์ในชุมชนพหุวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครพนม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

2 - ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ควรเพิ่ม
งบประมาณรายได้คณะในการ
สนับสนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น 

- ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มมาก
ขึ้นในการสนับสนุนการวิจัย 

- งบประมาณ 80,000 
บาท 

บรรลุ - คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ
เพื่อเป็นทุนวิจัย โดยมีประกาศ             
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

น.ส.อาติมา  
โอภาส 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12 ทุน 
ดังนี้  
1. ทุนละ 10,000 บาท  
จ านวน 3 ทุน 
2. ทุนละ 12,000 บาท  
จ านวน 3 ทุน 
3. ทุนละ 13,000 บาท 
จ านวน 3 ทุน 
4. ทุนละ 14,000 บาท  
จ านวน 1 ทุน 
5. ทุนละ 15,000 บาท 
จ านวน 1 ทุน 
6. ทุนละ 16,000 บาท 
จ านวน 1 ทุน 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 150,000 บาท 

3 - ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ควรหาเครือข่าย
เพิ่มใหม่ เพื่อให้งานวิจัยภายใน
และภายนอกเพิ่มขึ้น 

- สนับสนุนให้ท าความร่วมมือกับ
เครือข่ายใหม่ๆ เก่ียวกับงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก 

- 5 เครือข่าย บรรลุ - สรุปจ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ท่ีเกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 9 เรื่อง จ านวน 
9 เครือข่าย ความร่วมมือของหน่วยงานภายใน
กับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงาน
ภายนอก 
ดังนี้ 
   1. อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย เรื่อง 
โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไก

น.ส.อาติมา  
โอภาส 



14 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ระดับจังหวัด และเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น 
เครือข่ายความร่วมมือกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   2. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท เรื่อง 
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการ และสร้างการเรียนรู้การใช้
ชีวิตวิถีใหม่ส าหรับเด็กพิการ แถบชายแดนลุ่ม
น้ าโขง เครือข่ายความร่วมมือ กองทุนส่ือ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
   3. อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา 
เร่ือง การส ารวจภาพรวมของสถานการณ์
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับอคติในกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ และกล่มแรงงานชาติพันธุ์ในชุมชน     
พหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม เครือข่าย
ความร่วมมือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู 
เร่ือง การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น จังหวัดนครพนม 
เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนครพนม 
   5. อาจารย์ ดร.ปุณชญา ศิวาพัทน์ เร่ือง 
ลักษณะทางภาษาของค าเรียกคนอีสานที่
ปรากฎในเพลงไทยลูกทุ่ง ลงใน
วารสารวิชาการวิวิธวรรณสาร ปีท่ี 5 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – เมษายน 2564) หน้า 143-161 
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เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์    
พิมพ์ผกา ยอดนารี โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน์) 
   6. อาจารย์ณัฐภณ อันชัน เรื่อง ปัญหา
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ศึกษา
และพิเคราะห์การแยกความรับผิดชอบทาง
ละเมิด กรณีการปฏิบัติหน้าที่กับกรณีท่ีมิใช่
การปฏิบัติหน้าที่ ลงในวารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 
(กรกฎาคม – กันยายน 2564) หน้า 54-64  
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ตรี
เพชร จิตรมหึมา อาจารย์คณะนิคิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และอาจารย์พัชฌา  
จิตรมหึมา ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์และคดี
ปกครอง กองกฎหมายปกครอง ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร 
   7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา       
อุดานนท์ เรื่อง ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของบุคลากรมหาวิทยาลัย
นครพนมในศตวรรษที่ 21 ลงในวารสารการ
บริหาร การปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น   
ปีที่ 5 (มกราคม – เมษายน 2564) หน้า 173-
188 ความร่วมมือระหว่างอาจารย์จีราพร  
รัตนโกสุม คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 



16 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

     8. อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ เร่ือง 
โครงการศึกษาแนวทางการจัดการองค์ความรู้
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษา
แหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม เครือข่ายความร่วมมือ
กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    9. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี เรื่อง 
การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครพนม
เพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เครือข่ายความ
ร่วมมือส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 

มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
4 - ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ควรมีการเร่งรัด

การด าเนินงาน ดังนี้ กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

- วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของ
การให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมนักศึกษา 
- ปรับปรุงระบบภายในคณะ และ
ประสานงานสื่อสารกับระบบ
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  

- รายงานสรุปผลประชุม
วิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ - งานกยศ. ได้ประชุมกับรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ แจ้งก าหนดการการให้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับปี
การศึกษา 2564 จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งมีการ
เล่ือนก าหนดเวลาการให้กู้ยืมเงินตามการเปิด
ภาคเรียนที่เลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 และไดแ้จ้งเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 10/2564 
เพื่อให้ทราบเหตุของการล่าช้า 
- งานกยศ. มีการรายงานติดตามนักศึกษาที่มี
การส่งเอกสารล่าช้าโดยแจ้งทางไลน์เพื่อให้
หัวหน้าสาขาวิชารับทราบอย่างต่อเนื่อง 

น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ ์
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ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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5 - ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ควรจัดให้บริการให้
ค าปรึกษานักศึกษาให้เพียงพอ 
 

- วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้าน
ความเครียดของนักศึกษา 
- จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษาท้ังที่เป็น
ห้องในอาคารเรียน และห้องปรึกษา
ออนไลน์ whie line  
- จัดให้มีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาหลัก 
- พัฒนาระบบส่งต่อกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

- ระบบการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา  

บรรลุ - ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพือ่ปรึกษาหารือและ
แนวทาง ในการด าเนินการระบบให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
ด้านความเครียดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา
ได้พบ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564  

น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ ์

6 - ตัวบ่งชี้ท่ี 5.8 ควรมีแผนส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

งานบุคลากร ได้จัดท าร่างแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ซึ่งได้บรรจุโครงการที่จะ
พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองท า
ผลงานทางวิชาการในปีงบประมาณ 
2565 ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ กิจกรรมที่ : อบรมสัมมนา
ให้ความรู้ การเขียนต าราเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จะ
ด าเนินโครงการเดือนตุลาคม 2564 
- กันยายน 2565  
2. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 
การประเมินผลการสอนเพื่อก าหนอ
ต าแหน่งทางวิชาการ วิชาการ จะ
ด าเนินโครงการเดือนตุลาคม 2564 
– กันยายน 2565 

- รายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน 

บรรลุ 1. คณะฯ มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 ซึ่งจะน าเสนอผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 เดือนตุลาคม 2564 
และได้น าแผนประกาศในเว็บไซต์คณะฯ 
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของแผนดังกล่าว รอบ 6 เดือน   
จะรายงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 
เมษายน 2565 
2. คณะฯ ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1         
การประเมินผลการสอนล่วงหน้าเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ ดร.วรวุฒิ          
อินทนนท์ ในวันที่ 25 มกราคม 2565          
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

นายปิยรัตน์  
บุตรศรี 
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3. คณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนินโครงการวันที่ 3 
พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
7 - ควรจัดการเรียนการสอนเพิ่ม

รายวิชาเก่ียวกับจิตวิทยาส าหรับ
นิติศาสตร์ หลักรัฐศาสตร์ หลัก
สิทธิมนุษยชน  เพื่อน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อก าหนดรายวิชาหรือ
กิจกรรมบรรยายที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
จิตวิทยาส าหรับนิติศาสตร์ หลัก
รัฐศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชน เดือน 
กันยายน 2564 

- 1 รายวิชา บรรลุ - คณะฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
พิจารณาก าหนดรายวิชา ดังนี้ เก่ียวกับ
จิตวิทยาก าหนดเป็นรายวิชาศาลจ าลอง   
หลักรัฐศาสตร์ก าหนดสอดแทรกเนื้อหาใน
รายวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นและรายวิชา
กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชนให้
สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
8 - หลักสูตรภาษาอังกฤษมีอาจารย์

ชาวต่างชาติเพียงคนเดียว ท าให้ไม่
ค่อยได้สื่อสาร จึงอยากให้เพิ่มวิชา
พูดและส่ือสารให้มากขึ้น 
- ควรเพิ่มเติมทักษะการสื่อสาร      
การอ่านภาษาอังกฤษในระดับ
เบื้องต้นมากขึ้น 

- อยู่ระหว่างก าหนดคุณสมบัติรับ
สมัครชาวต่างชาติเพิ่ม 1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 

- อาจารย์ชาวต่างชาติ 
1 อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะฯ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคล
ในต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ รอบที่ 1 
เปิดรับสมัคร วันที่ 10 มีนาคม 2565 ถึง 25 
เมษายน 2565 ไม่มีผู้สมัคร รอบที่ 2 ก าลังอยู่
ระหว่างการเปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร วันที่ 
11 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565  
 
 

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 
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- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อก าหนดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารการอ่าน
ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น 

- 1 กิจกรรม บรรลุ - ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คร้ังที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564     
ทุกหลักสูตรได้มีรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในแผนการศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาท่ัวไป 

9 - ควรเพิ่มทักษะการพูดในที่
สาธารณะหรือจิตวิทยาในการ
สื่อสารในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อก าหนดรายวิชาหรือ
กิจกรรมบรรยายที่เก่ียวข้องกับ
ทักษะการพูดในที่สาธารณะหรือ
จิตวิทยาในการส่ือสารในหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต 

- 1 รายวิชา/กิจกรรม บรรลุ - คณะฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
พิจารณาก าหนดให้เพิ่มทักษะท่ีเก่ียวข้องกับ
ทักษะการพูดในที่สาธารณะหรือจิตวิทยา    
ในการสื่อสารในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
ในรายวิชาศาลจ าลอง 

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 

10 - ควรเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ โดยเฉพาะ
เอ็กซ์เซลเพื่อใช้ในการน าเสนองาน 

- ศึกษาความต้องการของนักศึกษา 
- จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะ
การใช้โปรแกรม Microsoft office  

- สรุปผลรายงานโครงการ
อบรมเสริมสร้างทักษะการ
ใช้โปรแกรม Microsoft 
office 

บรรลุ - คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าโครงการให้
ความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft office ผ่านระบบออนไลน์ แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
และนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อน าไปใช้ใน
การศึกษาและการท างานในอนาคต จัดขึ้นใน
วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2565  

นายยุทธวชิรภารัชต์  
หัตทยารักษ์ 

สัมภาษณ์อาจารย์ 
11 - ควรส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน   

การสร้างเครือข่ายข้ามคณะฯ และ
ทักษะการเขียนบทความวิจัย
เพิ่มขึ้น 

- จัดโครงการ KM การวิจัย ใน
ประเด็นสนับสนุนแหล่งทุน และการ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก 
 

- รายงานสรุปผลโครงการ 
KM การวิจัย  

บรรลุ - คณะฯ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM)  
ด้านการวิจัย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 และใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ เทคนิคการ
เขียนขอทุนวิจัย บพท.65 ให้ได้ใจแหล่งทุน
โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย 
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม การแลกเปลี่ยนรู้

น.ส.อาติมา  
โอภาส 



20 
 

ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
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เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประสบการณ์และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์จริง 

12 - ควรมีห้องให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาของคณะ 

- วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้าน
ความเครียดของนักศึกษา 
- จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษาท้ังที่เป็น
ห้องในอาคารเรียน และห้องปรึกษา
ออนไลน์ whie line   

- ห้องให้ค าปรึกษา 1 ห้อง บรรลุ - คณะฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีการวิเคราะห์
ปัญหาด้านความเครียดของนักศึกษาจาก
สาขาวิชาต่างๆ ส่วนมากเป็นปัญหาเรื่อง เงิน
ค่าครองชีพของกยศ.ออกล่าช้า ในภาค
การศึกษาที่ 1/2564     
- คณะฯ ได้ด าเนินการจัดเตรียมห้องบริการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
มาปรึกษาเมื่อมีปัญหา ในเรื่องการเรียนและ
เร่ืองการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งห้อง
ให้บริการตั้งอยู่ในอาคารคณะศิลปศาสตร์ฯ 
ชั้น M และในการให้บริการให้ค าปรึกษาแต่ละ
ครั้ง คณะฯ ได้จัดเก็บข้อมูลของผู้มาใช้บริการ
และเรื่องที่ผู้ใช้บริการขอค าปรึกษา  

น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ ์

13 - ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท า
ที่ตรงสาขาวิชาท่ีศึกษา 

- ศึกษาความต้องการ 
- จัดโครงการปัจฉิมนิเทศอบรมใน
ประเด็นการหางานและสมัครงาน 

 - สรุปผลรายงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศ 

บรรลุ - คณะฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพ 
ให้นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้า
จอม ช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรมาให้
ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทาง
ต่าง ๆ หลังจากจากจบการศึกษาและมีความ
พร้อมในการท างาน พร้อมทั้งแนะน าเกี่ยวกับ

น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ ์
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ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
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เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

เทคนิคการสัมภาษณ์งาน โดยนางสาววิกานดา  
ตั้งเตรียมใจ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง “การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่เส้นทางในการประกอบอาชีพ” 
และเจ้าหน้าท่ีงานบุคคลจากบริษัทโตโยต้านค
รพนม(จ ากัด) บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการ
สัมภาษณ์งานและแหล่งงานพิเศษระหว่าง
เรียน” 

14 - ควรทบทวนระบบการกู้ยืมเงิน 
กยศ. ให้มีความรวดเร็ว ไม่ตกหล่น
ส าหรับนักศึกษาทุกคน 

- วิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าของ
การให้กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมนักศึกษา 
- ปรับปรุงระบบภายในคณะ และ
ประสานงานสื่อสารกับระบบ
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  

- รายงานสรุปผลประชุม
วิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 

บรรลุ - งานกยศ. ได้ประชุมกับรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาฯ แจ้งก าหนดการการให้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับ 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งมีการ
เล่ือนก าหนดเวลาการให้กู้ยืมเงินตามการเปิด
ภาคเรียนที่เลื่อนออกไปเพราะสถานการณ์
แพร่ระบาดโควิด-19 และไดแ้จ้งเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 10/2564 
เพื่อให้ทราบเหตุของการล่าช้า 
- งานกยศ. มีการรายงานติดตามนักศึกษาที่มี
การส่งเอกสารล่าช้าโดยแจ้งทางไลน์เพื่อให้
หัวหน้าสาขาวิชารับทราบอย่างต่อเนื่อง 
- งาน กยศ. ได้รายงานจ านวนเงินที่โอนเข้า
บัญชีมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ อย่างต่อเนื่อง 
 

น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ ์
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ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
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เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

15 - ควรแยกหม้อแปลงไฟฟ้าของแต่
ละอาคาร 

- ที่ประชุมพื้นที่มรุกขนคร วันที่ 22 
มิ.ย. 2564 ทางมหาวิทยาลัย
นครพนม ให้ทางคณะฯ ตั้ง
งบประมาณในการติดตั้งมิเตอร์แต่
ละหน่วยงาน ประมาณหน่วยงานละ 
200,000 บาท เพื่อขอติดตั้ง Sub 
Meter เพื่อแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าตาม
ความเป็นจริง 

- ได้แยกมิเตอร์ไฟฟ้าของ
แต่ละหน่วยงานและเสีย
ค่าไฟฟ้าตามความเป็นจรงิ 

บรรลุ - คณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการแยก
หม้อแปลงไฟฟ้าของแต่ละอาคาร เนื่องจาก
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการแยก
มิเตอร์ไฟฟ้า ต้องรอให้มหาวิทยาลัยฯ 
ด าเนินการ จะต้องท าในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย มีหลายหน่วยงานภายใน 

นายชรินทร์ 
เดชะค าภู 

16 - ควรทบทวนระเบียบการยกเว้น
รายวิชา GE ส าหรับผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี
มาแล้ว 

- ท าบันทึกข้อความ หารืองานศึกษา
ทั่วไป 

- สรุปผลการหารืองาน
ศึกษาทั่วไป 

บรรลุ - คณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนระเบียบการ
ยกเว้นรายวิชา GE ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และ
แจ้งไปที่กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว 

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 

17 - ควรจัดห้องสโมสรส าหรับ
อาจารย์ 

- คณะฯ ได้จัดหาห้องว่างส าหรับท า
ห้องสโมสรส าหรับอาจารย์ มี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้อาจารย์ได้
พักผ่อน 

- ห้องสโมสรส าหรับ
อาจารย์ 

บรรลุ - งานอาคารสถานที่ได้ด าเนินการกั้นห้อง
บริเวณช้ัน M ท าห้องสโมสรอาจารย์  ได้ท า
การติดตั้งโปรเจคเตอร์ ติดตั้งระบบเครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร์ และเครื่องดื่ม ไว้ภายในห้องเพื่อ
บริการบุคลากรและอาจารย์ โดยตั้งชื่อห้อง
ใหม่ว่า ห้องศิลปาจารย์ 

นายชรินทร์ 
เดชะค าภู 

18 - ควรจัดหาแหล่งทุนการศึกษา
จากภายนอกเพื่อเป็นทุนสนับสนุน
แก่นักศึกษา 

- mapping แหล่งทุน 
- ประชาสัมพันธ์ 
- ประสานงานกับแหล่งทุน 

- ทุนการศึกษา จ านวน
100,000 บาท 

บรรลุ - ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ระดมทุนการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็นจ านวนเงิน  
150,500 บาท และได้รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 11 วันท่ี  
26 พฤศจิกายน 2564 

น.ส.นันทภัค  
ต้นโพธิ ์
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19 - ควรเชิญวิทยากรท่ีตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการในฐานข้อมูล
นานาชาติ SCOPUS สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- จัดท าโครงการ KM การวิจัย เพื่อ
เชิญวิทยาการมาให้ความรู้ในการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ SCOPUS สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- รายงานสรุปผลโครงการ 
KM การวิจัย  

บรรลุ - คณะฯ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM)  
ด้านการวิจัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564     
ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย บพท.65 
ให้ได้ใจแหล่งทุน โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์
คมศักดิ์ หารไชย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม การแลกเปลี่ยนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์จริง 

น.ส.อาติมา  
โอภาส 

20 - ควรปรับปรุงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้มี
ความพร้อมรองรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

- งานคอมพิวเตอร์ปรึกษาผู้บริหาร
ในการจัดซื้อกล้องเว็บแคมและ
ไมค์โครโฟน เพื่อเป็นอุปกรณ์
ส่วนกลางของคณะฯ ส าหรับให้
บุคลากรใช้ในการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

- กล้องเว็บแคม จ านวน 5 
อัน                        
- ไมค์โครโฟน จ านวน  5 
อัน              

บรรลุ - งานคอมพิวเตอรไ์ด้ด าเนินการจัดซื้อกล้อง
เว็บแคม จ านวน 1 อัน ราคาประมาณ 
10,000 บาท และไมค์โครโฟน จ านวน 1 อัน 
ราคาประมาณ 2,000 บาท เนื่องจากคณะฯ  
มีงบประมาณจ ากัด จึงไม่สามารถซื้อได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด             

นายณธีพัฒน์   
ปาละเสริฐธัญกุล 

21 - การสอนในรายวิชาแกนไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนการสอนในวิชา GE จึง
ควรทบทวนค่าตอบแทน 

- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการเพื่อหารือทบทวน
ค่าตอบแทนรายวิชาแกนไม่ได้รับ
และค่าตอบแทนการสอนในวิชา GE 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

บรรลุ - ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับงาน
การเงิน ได้ด าเนินการท าบันทึกติดตามค่าสอน
ในรายวิชาการแกนที่คณะไปท าการสอนต่าง
คณะแล้ว 

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 

สัมภาษณ์นักศึกษา 
22 - ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

นักกฎหมาย เพื่อเตรียมตัวในการ
สอบเนติบัณฑิต และอาจารย์ที่
ส าเร็จการศึกษานิติศาสตร์จาก
ต่างประเทศเป็นผู้สอน 

- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อก าหนดรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
เพื่อเตรียมตัวในการสอบเนติบัณฑิต 
และอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษา
นิติศาสตร์จากต่างประเทศเป็น
ผู้สอน 

- 1 รายวิชา บรรลุ ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 
5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้
ก าหนดรายวิชากฎหมายการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ คือ อาจารย์
ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา  

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แนวทางการพัฒนา/เสริม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

เหตุผล/ผลการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 

23 - บัตรนักศึกษาได้รับล่าช้า - ประสานเจ้าหน้าท่ีงานรับเข้า    
กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน แจ้งติดตามการจัดส่งบัตร
นักศึกษาให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- หนังสือ เรื่อง ติดตาม
การจัดส่งบัตรนักศึกษา  

บรรลุ - งานทะเบียนและประมวลผลได้ด าเนินการ
ติดตามการจัดส่งบัตรนักศึกษาไปทีก่อง
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่  
16 กันยายน 2564 
- ธนาคารกรุงไทยได้ให้นักศึกษา รหัสบัตร 64 
รอบที่ 1 มารับบัตรประจ าตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 28 ธันวาคม 
2564 ณ ห้องประชุมพนมศลิป์  คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 109 คน  

น.ส.กิตติยา     
กิ่งไม้กลาง 

24 - ควรมีสวัสดิการให้คุณภาพชีวิต
นักศึกษาดีขึ้น เช่น จุดบริการน้ า
ดื่มฟรี เป็นต้น 

- ทางคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้ขอใช้เงินรายได้ 
จัดซื้อถังน้ าเย็นบริการ นักศึกษา 
บุคลากร ช้ัน 1 ชั้น M ชั้น 3 ช้ัน 4 
ชั้น 5 และช้ัน 6 

- ตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 7 ตู้ บรรลุ - คณะฯ ได้ยื่นขอครุภัณฑ์ตู้ท าน้ าเย็น จ านวน   
7 ตู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบประมาณ
แผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยนครพนมอยู่ระหว่าง
รอผลการอนุมัติ 

นายชรินทร์ 
เดชะค าภู 

25 - ควรทบทวนค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

- เชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพื่อพิจารณาหารือและ
จัดท าบันทึกข้อความเพื่อหารือ
มหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ 

บรรลุ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม 
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 มีผลต่อ
สถานภาพทางการเงินของผู้ปกครอง จึงมี
ประกาศ เร่ือง ยกเว้นการเรียนเก็บค่าปรับ 
กรณีช าระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาล่าช้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ทุกระดับการศึกษา  

น.ส.ประภาพร  
สุริยสิทธิ์ 

26 - ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับ
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และกิจกรรมนักศึกษา 

- เสนอแผนให้กับคณะเพื่อพิจารณา
เพิ่มงบประมาณ 

- เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ไม่บรรลุ - เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมี
ค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถเพิ่ม
งบประมาณส าหรับกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษาได้ 

นายยุทธวชิรภารัชต์  
หัตทยารักษ์ 
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