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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. บทน ำ  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม            
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มท่ี 118 ตอนท่ี 59 ก วันท่ี 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มีการ
ปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547                       
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 
จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547  
 หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฎมาระยะหนึ่ง  รัฐบาลมีนโยบายในการต้ังมหาวิทยาลัย
นครพนมโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน  ดังนั้นจึงก าหนดนโยบายให้
รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า  และวิทยาลัยพยาบาล                 
บรมราชชนนี มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 75 ก           
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม               
นับแต่นั้น  

ในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสังกัดคณะฯ 
(นับตามเกณฑ์ประเมินของ สกอ.) เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 45 คน (ปฏิบัติงานจริง 45 คน ลาศึกษาต่อ       
- คน) บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 29 คน รวมบุคลากรท้ังส้ิน 74 คน มีนักศึกษาท้ังหมด 767 คน แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 758 คน ระดับปริญญาโท จ านวน 9 คน ในด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะได้รับ
จัดสรรงบประมาณในภาพรวม จ านวน 8,215,200 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 815,200 บาท    
และงบประมาณเงินรายได้ จ านวน 7,400,000 บาท  

จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งช้ี ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดท่ีก าหนดตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ผลการประเมินจากคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยนครพนมแต่งต้ัง ซึ่งได้ด าเนินการประเมิน           
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 7 กรกฎาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวมระดับดี 
(คะแนนเฉล่ีย 4.42) โดยมีผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.38) 
 มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉล่ีย 3.34) 
 มาตรฐานท่ี 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก        
(ค่าเฉล่ีย 5.00) 
 มาตรฐานท่ี 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 5.00) 
 มาตรฐานท่ี 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉล่ีย 4.39) 
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2.  ช่ือหน่วยงำน ที่ต้ัง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 2.1  ช่ือหน่วยงาน และท่ีต้ัง 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ต้ังอยู่ท่ีเลขท่ี 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000  
  โทรศัพท์ 042 587100  โทรสาร 042 587100  
  เว็บไซต์ : http://flas.npu.ac.th/web/ 
 
 2.2  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม 
ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่มท่ี 118 ตอนท่ี 59ก วันท่ี 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 
  สถาบั น ราชภั ฏ น ครพ น ม  เป็ น สถาบั น อุ ด ม ศึก ษ า สั งกั ดส านั ก ง าน สภ าสถาบั น ราชภั ฏ 
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2544 มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏ   
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทย
ฐานะครู” สถาบันราชภัฏนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม ท้ังในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของสังคมรวมท้ัง
ของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐบาลต้องบริหาร
ประกาศภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง รูปแบบราชการ        
และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันท้ังทางด้านคุณภาพและ
ศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาองค์การ ในภาพรวมให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อจะได้
ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
  การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 
พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ต้ังแต่
วันท่ี 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 หลังจากนั้นในวันท่ี 2 กันยายน 2548 ได้มีการหลอมรวมสถาบันการศึกษาท่ีอยู่
ในจังหวัดนครพนม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 
2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547            
นับเรื่อยมาจนกระท่ัง วัน ท่ี 1 กันยายน 2548 พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช 2548                    
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม               
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 75ก           
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2548 
  การจัดต้ังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ            
ในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10            
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ให้จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 2 สิงหาคม 2550           
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนท่ี 42ก ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2550 
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3.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  
 3.1  ปรัชญา 
  คุณธรรม น าปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 
 3.2  วิสัยทัศน์ 

  องค์กรแห่งความเป็นเลิศการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ      

 3.3  พันธกิจ  
               3.3.1. ผลิตบัณฑิต สร้างบัณฑิตท่ีมีทักษะสูง ด้านการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอบโจทย์        
การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ีท้องท่ีหรือท้องถิ่น มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม      
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา 
               3.3.2. พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปจัดการเรียน       
การสอน บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาเชิงพื้นท่ี 
               3.3.3. พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมท่ีสอดคล้องกับ   
ความต้องการและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้น ท่ี           
(Local need) 
               3.3.4. ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพื้นท่ี 
               3.3.5. การบริหารจัดการท่ีดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม 
  2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณ 
  3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้น 

5) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 
 3.4  เอกลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

      “คณะแห่งการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี ด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 

3.5  อัตลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
“จิตอาสา  พัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี พร้อมทักษะการท างาน” 
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4.  โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ชาติพันธ์และวัฒนธรรม
ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
 กลุ่มงานบริการการศึกษา 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ส านักงานคณบดี สาขาวิชา 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนา
เพื่อการพึ่งพาตนเอง 

ศูนย์กฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

ศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุ 

กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.)   

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานบุคลากร 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (ศศ.บ.) 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่ม
งานวิจัย 

กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
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รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชา 

กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่ม
งานวิจัย 

กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม 

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบัณฑิตศึกษา 
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5.  รำยชื่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 5.1  รายช่ือผู้บริหาร 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

การศึกษา 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

4 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 นางสภาพร  คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
  
 5.2  คณะกรรมการประจ าคณะ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 

1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

4 อาจารย์ ดร.คณิน เช้ือดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ระดับปริญญาตร ี

6 อาจารย์เจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
7 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 
8 อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 
10 อาจารย์ภาวิณี  เรืองจิรารัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน 
11 อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ระดับ

ปริญญาโท 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ระดับปริญญาโท 
13 นายมงคล ตันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายสินธ์ สิงห์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายศราวุธ วังริยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู  ตัวแทนคณาจารย์ 
17 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา  ตัวแทนคณาจารย์ 
18 อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ ตัวแทนคณาจารย์ 
19 นางสภาพร คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
20       นางสาวอาติมา โอภาส ผู้ช่วยเลขานุการ 
21     นายชรินทร์ เดชะค าภู ผู้ช่วยเลขานุการ 
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6. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน ในปีกำรศึกษำ 2564 รวม 7 สำขำวิชำ 
ระดับ หลักสูตร สำขำวิชำ 

ปริญญาตร ี
 

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

ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
7. จ ำนวนนักศึกษำ 
 

หลักสูตร/สำขำวิชำ รวม 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 273 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
  2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม 56 
  3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 138 
  4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว 15 
  5. สาขาวิชาภาษาจีน 93 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (น.บ.)  
  6. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 183 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต (ศศ.ม.)  
  7. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 9 

รวมทั้งสิ้น 767 
            * หมำยเหตุ : ข้อมูลจำกงำนทะเบียนและประมวลผล ณ วันที่ 31 มกรำคม 2565  
     
8. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

สถำนภำพและสำยงำน จ ำนวน (คน) 
สำยวิชำกำร  
อาจารย์ท้ังหมด 45 
- ลาศึกษาต่อ - 
- ปฏิบัติงานจริง 45 
สำยสนับสนุน  
บุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 29 
- พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
- พนักงานราชการ 8 
- พนักงานตามสัญญา 11 

รวมทั้งสิ้น 74 
   * หมำยเหตุ : นับจ ำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ สกอ. ข้อมูลจำกงำนบุคลำกร ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2565 
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9. ข้อมูลพื้นฐำนโดยยอ่เก่ียวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 9.1 งบประมาณ 
  9.1.1  ปีงบประมาณ 2565  

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

 บุคลากร  - - 3,683,974.00 49.78    3,683,974.00 44.84 
 งบด าเนินงาน  - - 3,716,026.00 50.22 3,716,026.00 45.23 
 งบลงทุน  - - - - - - 
 งบเงินอุดหนุน  815,200.00 100.00 - -      815,200.00 9.92 
 งบรายจ่ายอื่น  - - - - - - 

รวม 815,200.00 100.00 7,400,000.00 100.00 8,215,200.00 100.00 
 
  9.1.2  ปีงบประมาณ 2565  

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

การผลิตบัณฑิต 571,600.00 70.12 3,535,026 47.77 4,106,626.00 49.99 
การวิจัยและพัฒนา - - 130,000.00 1.76 130,000.00 1.58 
การบริการวิชาการ - - 3,171,000.00 42.85 3,171,000.00 38.60 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - 12,000.00 0.16 12,000.00 0.15 
การบริหารจัดการองค์กร 243,600.00 29.88 551,974.00 7.46 795,574.00 9.68 

 รวม  815,200.00 100.00 7,400,000.00 100.00 8,215,200.00 100.00 
 
 9.2  อาคารสถานท่ี  

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำรห้อง ขนำดห้อง รำยละเอียด 

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

รำยกำรห้อง ขนำดห้อง รำยละเอียด 

14 ห้อง 144   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
15 ห้อง 145   7.50x8.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
16 ห้อง 146   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
17 ห้อง 153   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
18 ห้อง 154   7.50x8.50 เมตร   เก้าอี้ จ านวน 50 ตัว 
19 ห้องประชุมศิลป์สุภา 8.40x16.70 เมตร โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ านวน 28 ตัว 
20 ห้องประชุมศิลป์ทวี 5.70x13.30 เมตร โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จ านวน 30 ตัว 
21 ห้องประชุมพนมศิลป์ 21.50x28.50 เมตร เก้าอี้ จ านวน 500 ตัว 
22 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 7.50x8.50 เมตร   เครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 41 เครื่อง 
23 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 7.40x11.50 เมตร เก้าอี้พร้อมโต๊ะ จ านวน 70 ตัว 

   9.3  อุปกรณ์การศึกษา 
ล ำดับที่ รำยกำรอุปกรณ์ ขนำด จ ำนวน 

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

   9.4  สถานท่ีจัดกิจกรรม 
       9.4.1  ห้องศิลป์ศรุต       บรรจุได้จ านวน  40  คน 
     9.4.2  ห้องประชุมพนมศิลป์    บรรจุได้จ านวน      500  คน 
     9.4.3  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ บรรจุได้จ านวน  40  คน 
     9.4.4  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   บรรจุได้จ านวน  40  คน 
     9.4.5   ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง   บรรจุได้จ านวน   40  คน 
     9.4.6   ลานกลางแจ้ง      บรรจุได้จ านวน      400  คน 
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10. เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
 10.1  เอกลักษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
      “คณะแห่งการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี ด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 
 10.2  อัตลักษณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

          “จิตอาสา  พัฒนาชุมชนเชิงพื้นท่ี พร้อมทักษะการท างาน” 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมิน 

 
วิธีการประเมิน 

 การวางแผนการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระยะ 

  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม  คณะกรรมการประเมินได้ก าหนดตารางวันเวลาท่ีจะ
เข้าประเมิน  โดยตกลงร่วมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา และเมื่อได้รับรายงานการประเมิน
ตนเองของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามท่ีได้รับ
มอบหมายล่วงหน้า ประธานได้ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการประเมิน ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน 
รวมทั้งการใช้ระบบฐานข้อมูล CHE QA Online  

  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  คณะกรรมการประเมินได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้
   1.  คณะกรรมการประเมินพบคณะผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน  ประธาน
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ช้ีแจงก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดีบรรยายสรุปผลการเนินงานของคณะวิชาให้คณะกรรมการประเมินทราบ   

   2.  การสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนนักศึกษา 
   3.  ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) คู่มือต่างๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆ ในปีท่ีผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
   4. เย่ียมชมสถานท่ีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ พูดคุยกับผู้บริหาร
และทีมงาน   

  การด าเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม  
   1.  เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานได้ให้ทุกคนมาประชุมสรุปผลงานประจ าวัน         
และทบทวนแผนการเยี่ยมในวันต่อไป  
   2.  สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน  
   3.  สรุปรายงานประเมิน จัดท ารูปเล่มส่งให้กับหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
   4.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือของข้อมูล ก าหนดให้กรรมการท่ีตรวจประเมิน
ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ จากนั้นน าข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการทุกคน
เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี และในการน าเสนอผู้บริหารและทีมงานของมหาวิทยาลัยได้เปิด
โอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งในผลการประเมินได้ โดยต้องมีหลักฐาน                    
เชิงประจักษ์มาแสดง 
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เกณฑ์การตัดสินผล 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตัดสินผลตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยสรุปผลลงในตารางและก าหนดเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์
คะแนน 1 - 5 พิจารณาตัดสินผลการประเมิน ดังนี้ 

 คะแนน  0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 คะแนน  1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 คะแนน  2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 คะแนน  3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
 คะแนน  4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ               
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 
มาตรฐาน คะแนน ระดับ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 4.38 ดี 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 3.34 พอใช้ 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานท่ี 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 4.39 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.42 ดี 
 
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน

ประเมินตนเอง 

ผลการ
ด าเนินงาน
ประเมินโดย
กรรมการ 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จ านวน 6 ตัวบ่งชี้) 
1 1.1 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ

การศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 

2 1.2 การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือ
วิทยาลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ  5 ข้อ 5.00 

3 1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้าน
คอรัปชั่น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.80 ร้อยละ 70.80 3.54 

4 1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60.18  ร้อยละ 60.18 5.00 

5 1.5 ร้อยละนักศึกษาท่ีรับเข้าของหลักสูตรเทียบกับ
จ านวนของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.43 ร้อยละ 70.14 2.72 

6 1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.53  ร้อยละ 80.53 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.38 
มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม (จ านวน 3 ตัวบ่งชี้) 
7 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ใน

คณะหรือวิทยาลัย 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 40.89 ร้อยละ 36.44 5.00 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน

ประเมินตนเอง 

ผลการ
ด าเนินงาน
ประเมินโดย
กรรมการ 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

8 2.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ที ่
สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ท่ีตอบ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ    

ร้อยละ 5 ร้อยละ 2.03 ร้อยละ 2.03 2.03 

9 2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ 
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 29.03   ร้อยละ 30                                                                                       3.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 3.34 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
10 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของ

คณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 5.00 
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเปน็ไทย (จ านวน 1 ตัวบ่งชี้) 
11 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ   6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 5.00 
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จ านวน 9 ตัวบ่งชี้) 
  พันธกิจด้านการเรียนการสอน      
12 5.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีของคณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

13 5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

14 5.3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าสงักัดคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.60  ร้อยละ 5.60 3.60 

  พันธกิจด้านการวิจัย     
15 5.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

16 5.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 

25,000  
บาท/คน   

116,097.33
บาท/คน   

116,112.89
บาท/คน   

5.00 

  พันธกิจด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

    



 

15 
 

 

ตัวบ่งชี้ในการประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน

ประเมินตนเอง 

ผลการ
ด าเนินงาน
ประเมินโดย
กรรมการ 

คะแนน
ประเมินโดย
กรรมการ 

17 5.6 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม     
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7 ข้อ  7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

  การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากร 
การเรียนรู้ 

    

18 5.7 อาจารย์ประจ าสงักัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 46.67 ร้อยละ 46.67 5.00 

19 5.8 อาจารย์ประจ าสงักัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 11.11 ร้อยละ 11.11 0.93 

20 5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 5 4.39 

คะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานที่ 1 – 5  
(4.38+3.34+5.00+5.00+4.39)/5 

4.42 
อยู่ในระดับ

ดี 

 
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใจ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 - 5.00 4.25 4.38 การด าเนินงานระดับดี 
2 3 2.03 - 4.00 3.34 การด าเนินงานระดับพอใจ 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 9 3.63 5.00 - 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 20 5 8 7 4.42 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน 3.31 5.00 4.18   
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและข้อเสนอแนะ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
จุดเด่น 
- ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้งานท าทุกคน บัณฑิตของคณะเป็นท่ีต้องการ   
ของสังคม สะท้อนให้เห็นถึงการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของคณะ 
ข้อเสนอแนะ  
-  
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
จุดเด่น 
- ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คณะมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
ข้อเสนอแนะ  
- ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คณะควรส่งเสริมคณาจารย์ให้เผยแพร่ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีสูงขึ้นทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณาจารย์จะสามารถน าผลงานไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ควรส่งเสริมอาจารย์เพิ่มจ านวนทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้มี
การพัฒนาในภาพรวมและมิติของอาจารย์   
 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 
จุดเด่น 
- ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 คณะมีบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม และได้น ารายวิชา   
ในหลักสูตรมาบูรณาการกับการบริการวิชาการ อีกท้ัง ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการกับชุมชน
และสังคม 
ข้อเสนอแนะ  
-  
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
จุดเด่น 
- 
ข้อเสนอแนะ  
- ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 จากสถานการณ์ข้อจ ากัดโควิด-19 คณะได้พยายามจัดกิจกรรมและพยายามประเมินผล
ความส าเร็จของแผนงาน และคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้แนวทางการจัดท าแผนงานโครงการกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
และเพื่อให้มีการด าเนินโครงการตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบทุกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บันทึกภาคสนาม 

แบบประเมินรายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 

SAR 
คะแนน 

ผู้ประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

1.1 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
คณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ   
ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังส้ิน 
จ านวน 170 คน จาก 6 สาขาวิชา 
- จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี จ านวน 155 คน 
- จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจท้ังหมด จ านวน 155 คน 
คิดเป็นค่าร้อยละ (155*100)/155 = 100  
คิดเป็น 5.00 คะแนน 
หมายเหตุ : มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 6 หลักสูตร  
 
จุดเด่น  
- บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้งานท าทุกคน 
บัณฑิตของคณะเป็นท่ีต้องการของสังคม สะท้อนให้เห็นถึง
การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของคณะ 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 100 

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ 100  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 
    พบว่ามีระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ (Flow Chart) และมีค าส่ัง 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
 
2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ จากการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 
    พบว่ามีแผนงานการส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย และผ่านการ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 12/2564 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
 
3. มีส่ิงสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้
มีความสามารถด้านคุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
    โดยจัดกิจกรรม จ านวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการสห
กิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2565 ณ 
ห้องเรียนรวม 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 2) โครงการสหกิจศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 16 – 17 
มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 3) โครงการสหกิจศึกษา

ผลการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

ร่วมกับสถานประกอบการสาขาวิชาภาษาจีน จัดขึ้นเมื่อ
วันท่ี 16 – 17 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 
 
4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
    ปรากฎในรายงานแผนงานการส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564 
และรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2565 
 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีมีความรู้หรือ
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีรับการประเมิน 
    ปรากฏในสรุปจ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีสอบผ่าน
รายวิชาสหกิจศึกษาท่ีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ    
จากนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
(56*100)/113 = 49.58 
 
จุดเด่น  
-  
 
ข้อเสนอแนะ 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่
เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการ
แสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 
ข้อค้นพบ   
ในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายจ านวนท้ังส้ิน 113 คน เข้าร่วม
กิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกับการแสดงออก        
ในการต่อต้านคอรัปช่ัน จ านวน 80 คน คิดค่าร้อยละ    
(80*100)/113= 70.80 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ 
(70.80*5)/100 = 3.54 คะแนน 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
70.80  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

3.54  
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
70.80  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

3.54  
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

1.4  
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่
สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 
ข้อค้นพบ  
ในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายจ านวนท้ังส้ิน 113 คน มีนักศึกษา  
ท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม จ านวน 
68 คน คิดค่าร้อยละ (68*100)/113 = 60.18 แปลงค่า 
ร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (60.18*5)/60 = 5.02 
     
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
60.18  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
60.18  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

1.5 ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรเทียบกับจ านวน
ของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีแผนรับนักศึกษาจ านวน
ท้ังส้ิน 345 คน รับเข้าจริง 242 คน คิดเป็นร้อยละจ านวน
นักศึกษาของหลักสูตรท่ีรับเข้าจริง (242*100)/345 = 
70.14 คณะฯ มีผลรวมคะแนนของหลักสูตรท้ังหมด จ านวน 
19.06 และมีหลักสูตรในคณะ จ านวน 7 หลักสูตร คิดเป็น
คะแนนท่ีได้ระดับคณะ 19.06/7 = 2.72 คะแนน 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
70.14  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

2.72  
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
70.14  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

2.72  
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มี
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 
ข้อค้นพบ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
มีนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายจ านวนท้ังส้ิน 113 คน มีทักษะ   
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 91 คน คิดค่าร้อยละ 
(91*100)/113 = 80.53 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ 
(80.53*5)/80 = 5.03 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
80.53  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
80.53  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม   
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ
หรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ  
ในป ีพ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์          
มีอาจารย์จ านวน 45 คน ลาศึกษาต่อ - คน รวมเป็นมี
อาจารย์ท้ังหมด 45 คน มีผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย จ านวน 30 เรื่อง ดังนี ้
1) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.20) จ านวน 13 เรื่อง (0.20 * 13 = 
2.60)     
2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 (ค่าถ่วง
น้ าหนัก 0.60) จ านวน 7 เรื่อง (0.60 * 7 = 4.20)       
3) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯท่ีตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 (ค่าน้ าหนัก 0.80) จ านวน 3 เรื่อง 
(0.80 * 2 = 1.60)   
4) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าถ่วง
น้ าหนัก 1.00) จ านวน 2 เรื่อง (1.00 * 2 = 2.00)  
5) มีผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) จ านวน 6 เรื่อง (1.00 * 
6 = 6.00)  
 
ค่าถ่วงน้ าหนักได้เท่ากับ (2.60 + 4.20 + 1.60 + 2.00 + 
6.00= 16.40)  
คิดเป็นร้อยละ (16.40 * 100)/45 = 36.44 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน (36.44 * 5)/20 = 9.11 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
36.44 

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
36.44 

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

จุดเด่น  
-  
 
ข้อเสนอแนะ 
- คณะควรส่งเสริมคณาจารย์ให้เผยแพร่ผลงานในวารสารท่ี
อยู่ในฐานข้อมูลท่ีสูงขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่ง
คณาจารย์จะสามารถน าผลงานไปขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยที่
สนับสนนุผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หรือภูมิภาคหรือประเทศ 
ข้อค้นพบ 
ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ สนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัยท่ีตอบ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ จ านวน 
150,000 บาท คณะฯ มีรายได้ท้ังหมด 7,400,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ (150,000*100)/7,400,000 = 2.03     
แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน (2.03*5)/5 = 2.03 คะแนน 

 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรส่งเสริมอาจารย์เพิ่มจ านวนทุนสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภายนอกให้มากขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาในภาพรวม
และมิติของอาจารย์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 2.03 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

2.03  
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 2.03 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

2.03 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน 
และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 
ข้อค้นพบ 
ในปี พ.ศ.2564 คณะฯ มีผลงานวิจัยท้ังหมด จ านวน       
30 เรื่อง และมีจ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ท่ีเกิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ท้ังในและต่างประเทศ จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ     
(9*100)/30 = 30.00 แปลงเป็นค่าคะแนน (30.00*5)/50 
= 3.00 

 
จุดเด่น  
- คณะมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
30.00 

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

3.00 
 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
30.00 

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

3.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือ
วิทยาลัย 
ข้อค้นพบ   
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนและก าหนด ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
    พบว่ามีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (ปรับแผนกลางปี)  
โดยมีการสอบถามความต้องการของชุมชน ปรากฎใน
รายงานการประชุมกรรมการบริการวิชาการ ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 และผ่านพิจารณาอนุมัติในท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 10/2564 เมื่อ
วันท่ี 20 ตุลาคม 2564 และท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันพุธ ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
    พบว่ามีแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปี
การศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม (ปรับแผนกลางปี) และมีแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ดังนี้ 
- นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์ตรงจาการ
ลงพื้นท่ี 
- นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริการวิชาการ วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ
แนวทางการป้องกันจัดการปัญหา 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

- ผู้น าชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพสามารถน าความรู้ทักษะท่ี
ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาและเป็นท่ีรู้จัก
ในสังคมออนไลน์ท้ังในและต่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้อง
มีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 
    พบว่ามีสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคม          
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการ Mahachai 
Smart Leader (MSL) : การเสริมพลังความรู้และศักยภาพ
ผู้น าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้น าชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)      
ณ ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระหว่าง
วันท่ี 12 – 13 พฤษภาคม 2565        
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
    คณะฯ มีรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ   
แผนบริการวิชาการแก่สังคมและแผนการใช้ประโยชน์        
ปีการศึกษา 2564 และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 
2565   
 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
    คณะฯ น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 มาประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2565 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

ครั้งท่ี 4/2564 ในวันพุธ ท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2565        
เพื่อจัดท าร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565   
 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 
    พบว่ามีสรุปโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจ าปี 
2565 ในกิจกรรมเวทีน าเสนอโครงการย่อย โครงการ    
ออมสินยุวพัฒนร์ักษ์ถิ่น ประจ าปี 2565 เมื่อวันอังคาร      
ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารสาธิต
วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งกลุ่มท่ีน าเสนอโครงการย่อย 
จ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มท่ี 1 การท่องเท่ียวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านนาจอก อ าเภอเมือง จากวิทยาลัยการ
ท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ, คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์           
 
จุดเด่น  
- คณะมีบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนและสังคม และได้มีน ารายวิชาในหลักสูตรมาบูรณา
การกับการบริการวิชาการ อีกท้ัง ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการกับชุมชนและสังคม 
 
ข้อเสนอแนะ 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    พบว่ามีคู่มือปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการในด าเนินงานโดยมีค าส่ัง
แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบ
ไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อรับผิดชอบด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 
    พบว่ามีแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ก าหนดตัวชี้วัดของแผน ดังนี้ 
1) มีการด าเนินโครงการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ 2565 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
2) มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริม สนับสนุนด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไมน่้อยกว่า 2 โครงการ / กิจกรรม  
3) มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ไมน่้อยกว่า 1 โครงการ  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน 7,000 
บาท 
 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
    ปรากฎในรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2564
คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 
18 สิงหาคม 2564 และรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2564  

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ข้อ  
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 
23 ธันวาคม 2564   
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ปรากฎในรายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ/ 
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งท่ี 3/2565 ในวันท่ี 9 มีนาคม 2565 ได้ให้
ข้อเสนอแนะ และน าเข้าท่ีประชุมสโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ครั้งท่ี 5/2565 ในวันท่ี 24 เมษายน 2565
เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและวางแผนการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษาต่อไป  
 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
    ปรากฏในรายงานสรุปการด าเนินกิจกรรมของชุมนุม 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึง่ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวใน
การท าพิธีกรรมและฟ้อนสักการะบูชาตลอดจนเครื่องบูชา
ต่างๆ 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

- จากสถานการณ์ข้อจ ากัดโควิด-19 คณะได้พยายามจัด
กิจกรรมและพยายามประเมินผลความส าเร็จของแผนงาน 
และคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้แนวทางการจัดท า
แผนงานโครงการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมี
การเปล่ียนแปลง และเพื่อให้มีการด าเนินโครงการตาม
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบทุกโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
พันธกิจด้านการเรียนการสอน 

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
คณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 
   โดยมีภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษาฯแก่นักศึกษา และสรุป
รายงานการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน ท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 
    โดยให้ข้อมูลท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คกลุ่ม     
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เฟสบุ๊คกลุ่ม กยศ.          
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
    คณะฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม จัดโครงการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ประจ า   
ปีการศึกษา 2564 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี
นางสาววิกานดา ต้ังเตรียมใจ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เส้นทางในการประกอบอาชีพ” และเจ้าหน้าท่ีงานบุคคล
จากบริษัทโตโยต้านครพนม (จ ากัด) บรรยาย เรื่อง “เทคนิค
การสัมภาษณ์งานและแหล่งงานพิเศษระหว่างเรียน” 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
    โดยให้นักศึกษาตอบแบบประเมินโดยแบ่งรายการ
ประเมินออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี ้
1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต  
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ผลการประเมิน
ของนักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 3.59 
2) การจัดบริการให้ข้อมูลของหน่วยงาน ท่ีให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน ท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจในระดับ มาก 
ค่าเฉล่ีย 4.38 
3) การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการ
ท างาน เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา และเพื่อเป็นการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา  
มีความพึงพอใจในระดับ มาก ค่าเฉล่ีย 3.60 
 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
   ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 10/2564 เพื่อให้ทราบเหตุของการล่าช้าของงาน   
กยศ. 
- งานกยศ. มีการรายงานติดตามนักศึกษาท่ีมีการส่งเอกสาร
ล่าช้าโดยแจ้งทางไลน์เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชารับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
- งาน กยศ. ได้รายงานจ านวนเงินท่ีโอนเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
   ปรากฎในสรุปรายงานการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค์
ในสถานประกอบการ ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2564 โดยมี
อาจารย์อานันท์นิตย์  มโนรมย์ เป็นวิทยากร ท าให้ศิษย์เก่า
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและการปรับสภาพการท างาน       
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
-  
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะหรือวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
    พบว่ามีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนฯ ประจ าปี
การศึกษา 2564 โดยใหน้ักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 ซึ่งปรากฎในรายงานประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 
3/2564 วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติอย่างน้อย 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
    (1) คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนานักศึกษา 
: กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ในวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2564 
    (2) ความรู้ ได้แก่ โครงการพัฒนานักศึกษา : กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่าง
วันท่ี 21 – 25 มิถุนายน 2564 
    (3) ทักษะทางปัญญา ได้แก่ โครงการพัฒนานกัศึกษา : 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมย่อยกิจกรรมเตรียมความพร้อม ระหว่างวันท่ี        
21 – 25 มิถุนายน 2564 
    (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ได้แก่ โครงการพัฒนานักศึกษา : กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 กิจกรรม

ผลการ
ด าเนินงาน 

7 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 7 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

ย่อยสานสัมพันธ์น้องใหม่ ระหว่างวนัท่ี 21 – 25 มิถุนายน 
2564 
    (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โครงการอบรมเสริมทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในวันท่ี  13 มีนาคม 2565      
 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
    ปรากฏในสรุปโครงการให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ในวันท่ี      
13 – 14 มีนาคม 2565 วิทยากร ได้แก่ อาจารย์จุฑาลักษณ์     
แสนโท 
 
4. กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับชาติ หรือศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ 
    ปรากฏในรายงานสรุปการด าเนินกิจกรรมการแสดง   
พระธรรมเทศนาประจ าเดือน ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
5. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
    ปรากฎในรายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
6. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    พบว่ามีรายงานสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ/ 
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
    ปรากฎในรายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งท่ี 3/2565 ในวันท่ี 9 มีนาคม 2565 ได้ให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาแผนการจัด
กิจกรรมและการด าเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา และได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่า เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ครั้งท่ี 5/2565 ในวันท่ี 24 เมษายน 2565 
เพื่อน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา  
และวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

5.3 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจ านวน
เท่ากับ 1171.25 ระดับบัณฑิตศึกษามีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 
9.38 และเมื่อปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีแล้วมีสัดส่วน
จ านวนเท่ากับ 1171.25+(1.8X9.38) = 1188.13  
คณะมีจ านวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 45 คน  
 
โดยค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและ
น ามาคิดเป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ 5.60 
คิดเป็น 3.60 คะแนน ซึ่งค านวณตามสูตร ดังนี้  
สูตรการค านวณ 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
และน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ 
                      1188.13    =  26.40  
      45 
  26.40 – 25  X 100  =  ร้อยละ 5.60 
                                    25   
 2. น าค่าร้อยละมาค านวณหาคะแนน 
  5 – 5.6  =  5 – 1.4    
         4 
  5 – 1.4  =  3.60  คะแนน 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 5.60 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

3.60 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 5.60  
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

3.60 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

พันธกิจด้านการวิจัย 
5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมท่ีถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
    คณะฯ มีคู่มือบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยนครพนม 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัยประจ าคณะฯ 
แผนปฏิบัติราชการงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และระบบฐานข้อมูลวิจัย และนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 
 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์เครื่องมอื หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
    คณะฯ ศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
    คณะฯ มีห้องสารสนเทศสนเทศเพื่อการสืบค้นส านัก   
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล
วิจัย 
2.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 6 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

    คณะฯ มีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีความปลอดภัย มีการยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/   
2.4 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
    พบว่ามปีระชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส     
และความท้าทาย” ระหว่างสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ร่วมกับสมาคม รัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง
วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 
 
3. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือกองทุนคณะของคณะ
หรือวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 
    ปรากฎในประกาศคณะฯเรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 จ านวน 12 ทุน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
150,000 บาท และประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
4. จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้หรือกองทุนของ
คณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
    โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในการให้ทุนวิจัย        
ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงาน ปรากฏ



44 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

ในสัญญาทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ านวน 
150,000 บาท 
 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยด้านศักยภาพ
การท าวิจัย มีการสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ดีเด่น 
    ปรากฎในสรุปโครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการ
วิจัย ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2564 และในวันท่ี 21 ธันวาคม 
2564 ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย บพท.65 ให้ได้
ใจแหล่งทุน โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย 
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
และเกียรติบัตรยกย่องนักวิจัย จ านวน 33 คน 
 
6. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยเพื่อ
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
กรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ์ของวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 
    ปรากฎในสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 
    
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

5.5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
ในปีงบประมาณ 2565 จากภายในสถาบัน จ านวน 
150,000 บาท และภายนอกสถาบัน จ านวน 5,075,080 
บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (150,000 + 5,075,080) = 
5,225,080 บาท มีอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง         
ไม่นับรวมอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อจ านวน 45 คน ดังนั้น 
คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าเท่ากับ (5,225,080/45 = 116,112.89 
บาท/คน ซึ่งตามเกณฑ์แล้วเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ               
งานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเท่ากับ 25,000 
บาท/คน จะได้ 5 คะแนน ด าเนินการได้ 116,112.89 
บาท/คน คิดเป็น 5.00 คะแนน 
 
จุดเด่น  
-  
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

116,112.89 
บาท/คน   

     
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

116,112.89 
บาท/คน   

     
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

พันธกิจด้านกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
5.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
ข้อค้นพบ 
1. ทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT กับวิสัยทัศน์ของคณะหรือวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ี และเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ 
    พบแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2565-2569) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดยเสนอผ่านผู้บริหารปรากฎ
ในรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 9/2564 
วันพุธ ท่ี 25 สิงหาคม 2564 และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน รอบ 3 เดือน ไตรมาส 1 (ตุลาคม 64  
-ธันวาคม 64) เสนอเข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งท่ี 2/2565 วันพุธ ท่ี 23 เดือนกุมภาพันธ์  2565     
ส่วนรายงานผลการด าเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน  
เสนอเข้าท่ีประชุมประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
4/2565 วันพุธ ท่ี 27 เดือนเมษายน 2565 
 
2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการตามกลยุทธ์ทางการเงิน โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

    พบรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตแต่ละ
หลักสูตร ประจ าปี 2564 และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี            
27 เมษายน 2565 
 
3. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่งได้แก่    
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็นเลิศ
ของคณะหรือวิทยาลัย 
การเรียนการสอน 
    ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งท่ี 5/2564 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 
และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ   
ครั้งท่ี 1/2565 วันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2565 
การวิจัย 
    ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งท่ี 1/2564 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2564   
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 15 ต.ค. 64 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจ า  
ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 5 ม.ค. 65 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ       
คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 
3/2564 เมื่อวันท่ี 25 ม.ค. 65 และรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ ประจ า  
ปีการศึกษา 2564 ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย.65  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

   ปรากฎในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 18 สิงหาคม 
2564 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 23 ธันวาคม 
2564   
 
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงตามหลักทางวิชาการ
และประกาศใช้ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา และมีการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเส่ียง มีการประเมินท่ีเป็นผลเกิดจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 
     พบว่ามีค าส่ังจัดท าแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผ่านความเห็นชอบ
ท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 9/2564 วันพุธ        
ท่ี 25 สิงหาคม 2564 อีกท้ัง รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง รอบ 3 เดือน ไตรมาส 1 น าเสนอ
เข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 2/2565 วันพุธ  
ท่ี 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รอบ 6 เดือน      
ไตรมาส 2 น าเสนอเข้าท่ีประชุมกรรมการประจ าคณะ    
ครั้งท่ี 4/2565 วันพุธ ท่ี 27 เดือนเมษายน 2565 
 
5. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 
ประการ ท้ังในระดับคณะหรือวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไก
ในการประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

    พบว่าผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือ       
ในการบริหาร ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 10 ด้านอย่างครบถ้วน 
 
6. มีแผนการจัดการความรู้และด าเนินการท่ีเป็นไปตามหลัก
วิชาการ (สายสนับสนุนอย่างน้อย 1 เรื่อง สายวิชาการอย่าง
น้อย 2 เรื่อง) 
สายสนับสนุน 
    ปรากฎในค าส่ังท่ี 469/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ค าส่ังท่ี 468/2564 แต่งต้ัง
ผู้ประสานงานคุณภาพ (Facilitator) ประจ าส านักงาน
คณบดีคณศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
รายงานสรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ส านักงานคณบดี 
ครั้งท่ี 1 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในประเด็นท่ีก าหนด  
ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปกิจกรรมการ
จัดการความรู้ส านักงานคณบดี ครั้งท่ี 2 กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน  ผลการ
น าไปใช้ประโยชน์จริง ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565       
และรายงานสรุปกิจกรรม ครั้งท่ี 3 กิจกรรมร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
    ปรากฎในค าส่ังท่ี 322/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต       
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
และรายงานกิจกรรม การจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิต
บัณฑิต ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
ด้านการวิจัย 
    ปรากฎในค าส่ังท่ี 296/2564 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 สรุปกิจกรรมแลกเปล่ียน
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

เรียนรู้ ครั้งท่ี 1 เพื่อก าหนดประเด็นและเป้าหมายการ
จัดการความรู้ และสรุปกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ครั้งท่ี 2 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และรายงานผล 
การน าไปใช้ประโยชน์จริง  
 
7. มีการประกาศแผนอย่างชัดเจน และมีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการ 
แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ และแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
    พบว่ามีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 และได้น าแผน
ประกาศในเว็บไซต์คณะฯ มีการก ากับติดตามปรากฎใน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ รอบ 6 เดือน และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
รอบ 6 เดือน โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้ 
5.7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
ข้อค้นพบ  
ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวนรวมท้ังส้ิน 45 คน 
จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง จ านวน 45 คน 
อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อจ านวน - คน และมีอาจารย์ประจ าท่ีมี
วุฒิปริญญาเอก จ านวน 21 คน ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ (21*100)/45 = 46.67 
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ (46.67*5)/40 =  
5.83 คะแนน 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
46.67  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ  
46.67  

 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

5.8 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
ข้อค้นพบ  
ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ า รวม
ท้ังส้ิน 45 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
จ านวน 40 คน มีอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ท้ังหมด 5 คน โดยมีต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ (5*100)/45 = 
11.11 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ (11.11*5)/60 
= 0.93 คะแนน 
 
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 11.11 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

0.93 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 11.11 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

0.93 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

5.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนนุ 
ข้อค้นพบ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    พบว่ามีแผนบริหารและ พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปี งบประมาณ 2565 และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี งบประมาณ 2565 
 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
    พบว่ามีสรุปภาพโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรมท่ี 1 การประเมินผลการสอนล่วงหน้า
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของ อาจารดร.วรวุฒิ 
อินทนนท์ ในวันท่ี 25 มกราคม 2565 และสรุปโครงการ
พัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ท่ี 1 แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ด าเนินโครงการวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 
 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    พบว่ามีสรุปโครงการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 และสรุปโครงการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

7 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
 

 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 7 ข้อ 
 

คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

5.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้ จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตลอดจน การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    พบว่ามีรายงานผลการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา   
ในปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า       
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 6/2565 เมื่อวันท่ี 
29 มิถุนายน 2565 
 
5. มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนและดูแลควบคุม ให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
    ปรากฎในสรุปภาพการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ในวันท่ี  
5 พฤษภาคม 2565 และคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
    ปรากฎในสรุปรายงานผลการด าพเนินงานแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รอบ 6 เดือน และสรุป
รายงานผลการด าเนินงานแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน รอบ 6 เดือน โดยน าเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 
 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
    ปรากฎในสรุปภาพโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรมท่ี 1 การประเมินผลการสอนล่วงหน้า
เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.วรวุฒิ 
อินทนนท์ ในวันท่ี 25 มกราคม 2565 และสรุปโครงการ
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ตัวบ่งชี้ที่ ข้อค้นพบ/จุดเด่น/ข้อเสนอแนะ คะแนน 
SAR 

คะแนน 
ผู้ประเมิน 

พัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กิจกรรม
ท่ี 1 แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565  

   
จุดเด่น  
- 
 
ข้อเสนอแนะ 
- 
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน คะแนน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
1.1 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย 5.00 
1.2 การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะ
หรือวิทยาลัย 

5.00 

1.3 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ี
สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปช่ัน 

3.54 

1.4 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม 

5.00 

1.5 ร้อยละนักศึกษาท่ีรับเข้าของหลักสูตรเทียบกับจ านวนของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัย 2.72 
1.6 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน 

5.00 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 4.38 
มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย 5.00 

2.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัยท่ีตอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ    

2.03 

2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 

3.00 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 3.34 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 
เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 5.00 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4 5.00 
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
5.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 
5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 
5.3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 3.60 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาลัย 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใจ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 - 5.00 4.25 4.38 การด าเนินงานระดับดี 
2 3 2.03 - 4.00 3.34 การด าเนินงานระดับพอใจ 
3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
5 9 3.63 5.00 - 4.39 การด าเนินงานระดับดี 

รวม 20 5 8 7 4.42 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน 3.31 5.00 4.18   

 
 
 
 
 
 
 

5.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยาลัย 

5.00 

5.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย  5.00 
5.6 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของคณะหรือวิทยาลัย 5.00 
5.7 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  5.00 
5.8 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  0.93 
5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนของคณะหรือ
วิทยาลัย 

5.00 

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 5 4.39 
เฉลี่ยรวม 4.42 
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ภาพรวมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

จุดเด่น  
 1. ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้งานท าทุกคน บัณฑิตของคณะเป็นท่ี
ต้องการของสังคม สะท้อนให้เห็นถึงการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของคณะ 
 2. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คณะมีผลงานวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 3. ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 คณะมีบริการวิชาการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม       
และได้น ารายวิชาในหลักสูตรมาบูรณาการกับการบริการวิชาการ อีกท้ัง ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการกับชุมชนและสังคม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. คณะควรมีมาตรการหรือแนวทางส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะได้ศึกษาต่อหรือเพิ่มคุณวุฒิให้
มากขึ้น 
 2. คณะควรสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย รวมถึงการเผยแพร่
ในวารสารในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น  
 3. คณะควรจัดให้มีระบบสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น มีระบบพี่เล้ียง หรือจัดสรร
ทุนสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ผลิตผลงาน หนังสือ ต ารา และผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน เป็นต้น 
 4. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คณะควรส่งเสริมคณาจารย์ให้เผยแพร่ผลงานในวารสารท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ี
สูงขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณาจารย์จะสามารถน าผลงานไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 5. ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ควรส่งเสริมอาจารย์เพิ่มจ านวนทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น    
โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาในภาพรวมและมิติของอาจารย์   
 6. ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 จากสถานการณ์ข้อจ ากัดโควิด-19 คณะได้พยายามจัดกิจกรรมและพยายาม
ประเมินผลความส าเร็จของแผนงาน และคณะกรรมการประจ าคณะได้ให้แนวทางการจัดท าแผนงาน
โครงการกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
มีการเปล่ียนแปลง และเพื่อให้มีการด าเนินโครงการตามแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ครบทุก
โครงการ 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 1. บัณฑิตมีความรับผิดชอบดี มีคุณภาพ และมีน้ าใจกับเพื่อนร่วมงาน 
 2. ควรส่งเสริมทักษะการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
 3. ควรส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาวะผู้น า การพูดในท่ีสาธารณะ และเรียนรู้
วัฒนธรรมและบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เข้าถึงและช่วยเหลือชุมชนได้ตรงจุด 
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ศิษย์เก่า 
 1. หลักสูตรควรเน้นการฝึกทักษะการพูดและสนทนาภาษาอังกฤษ เช่น การพูดในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกสนทนากลุ่มมากขึ้น เป็นต้น 
 2. ควรจัดค่ายกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ลงพื้นท่ีท างานจริง 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น และได้ออกไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในชุมชน 
 3. ควรเสริมทักษะการใช้ส่ือและเทคโนโลยีต่างๆ ในการน าเสนองาน เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
ท างานได้ดีขึ้น 
 4. ควรให้ความรู้การท างานในส่วนภาคเอกชนหรือธุรกิจ นอกเหนือจากงานราชการ 
 
อาจารย์ 
 1. ผู้บริหารสนับสนุนในทุกด้าน และเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะ 
 2. เพื่อความมั่นคงของอาจารย์ อยากให้ปรับจากพนักงานตามสัญญาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 3. อาจารย์มีความต้องการ ดังนี้ โรงอาหารและพื้นท่ีส่วนกลางให้นักศึกษาได้อยู่ร่วมกัน          
ท ากิจกรรมใช้ชีวิตแบบมหาวิทยาลัย ห้องให้ค าปรึกษาสุขภาพจิตท่ีถูกหลักการมีความเป็นส่วนตัว         
และน้ าด่ืมบริการนักศึกษา 
 4. ระบบการสอน GE ท าให้อาจารย์ภาษาศาสตร์มีภาระการสอนหนักต้องสอนทุกคณะ/วิทยาลัย  
 5. การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการท าผลงานทางวิชาการหรือต าแหน่งทางวิชาการ ควรมี
วิทยากรผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์โดยตรง 
  
นักศึกษา 
 1. นักศึกษามีความต้องการ ดังนี้ หลังคาโรงจอดรถจักรยานยนต์ จ าหน่ายอาหารในโรงอาหาร 
หอพักในส าหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อดึงดูดนักศึกษาและนักศึกษาไทยจะได้ฝึกทักษะทางภาษากับเพื่อน
ต่างชาติ 
 2. ควรให้นักศึกษาย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพื้นท่ีมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับงบประมาณพัฒนาชุมชนน ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยท่ีน่าอยู่ และนักศึกษา
จะได้รับสิทธิสวัสดิการเข้ารักษาในโรงพยาบาลนครพนมฟรี ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาเอง 
 3. อาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา เพื่อสอนในสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
 4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่
ท่ัวถึงทุกคณะ ควรมีแหล่งประชาสัมพันธ์ที่เป็นจุดศูนย์รวมและครอบคลุมทุกคณะ เพื่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของนักศึกษา 
 5. ควรมีการตรวจสุขภาพจิตของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
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ก าหนดการโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2564 
: กิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตรวจประเมินแบบออนไลน์ 

ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

************************************************* 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565  
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน 

ห้องศิลปส์ุภา ชั้น 2 

08.30 - 08.45 น. พิธีเปิดโดย อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
08.45 - 09.00 น. ประธานกรรมการประเมินแนะน าคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
09.00 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมแบ่งหน้าท่ีการประเมิน 
09.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคณะศิลปศาสตร์ฯ แต่ละประเภท ดังน้ี 

  - สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า  
  - สัมภาษณ์คณบดี 
  - สัมภาษณ์ผู้แทนคณาจารย์จากทุกหลักสูตร 
  - สัมภาษณ์นายกสโมสรนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษาจากทุกชั้นปี 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.50 น. คณะกรรมการประเมินและตรวจหลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ  
15.50 - 16.05 น.  คณะกรรมการประเมินร่วมกันเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
16.05 - 16.20 น. คณะกรรมการรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและบคุลากรของคณะฯ  

พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานส าหรับปีการศกึษาถัดไป 
16.20 – 16.30 น. ปิดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 หมายเหตุ : - พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ เวลา 15.00 น. 
                           - ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 




