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บทสรุปผู้บริหำร 
กำรประเมินตนเอง คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยนครพนม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม            
ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59 ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 ต่อมาได้มี
การปรับสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547                       
ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ตั้งแต่วันที่ 
15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547  
 หลังจากการด าเนินงานในฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฎมาระยะหนึ่ง  รัฐบาลมีนโยบายในการตั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มาอยู่ในสังกัดเดียวกัน  ดังนั้นจึง
ก าหนดนโยบายให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทย าเขตนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 75 ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงมีสถานะเป็นคณะ
หนึ่งในมหาวิทยาลัยนครพนม นับแต่นั้น  
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 45 คน 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 29 คน บุคลากรรวมทั้งสิ้น 74 คน และมีนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 767 คน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้ขอรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม 
ในระดับคณะ จ านวน 5 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินตนเอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.42) 
 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน พบว่า ผลการประเมินรายมาตรฐานคุณภาพ 
5 มาตรฐาน มีดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.38) 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.34) 
 มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก        
(ค่าเฉลี่ย 5.00) 
 มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
 มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
 1.1  ชื่อหน่วยงาน และท่ีตั้ง 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000  
  โทรศัพท์ 042 587100  โทรสาร 042 587100  
  เว็บไซต์ : http://flas.npu.ac.th/web/ 
 
 1.2  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดิมเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครพนม 
ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฏีกา เล่มที่ 118 ตอนที่ 59ก วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2544 
 สถาบั น ร าชภั ฏนครพนม  เป็ นสถาบั น อุดมศึ กษา  สั ง กั ดส านั ก ง านสภาสถาบั นราชภัฏ 
กระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2544 มาตรา 7 “ให้สถาบันราชภัฏ   
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสู งท าการวิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู” สถาบันราชภัฏนครพนม ด าเนินภารกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและสังคม     
ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ซึ่งกระแสเหล่านี้มีผลกระทบต่อทุกส่วนของ
สังคมรวมทั้งของสถาบันราชภัฏนครพนม จากสภาวะการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
รัฐบาลต้องบริหารประกาศภายใต้ขีดจ ากัดด้านงบประมาณ กอรปกับรัฐบาลมีแนวนโยบายในการปฏิรูปการเมือง 
รูปแบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ สถาบันราชภัฏนครพนมจึงจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาสถาบันทั้ง
ทางด้านคุณภาพและศักยภาพในการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาองค์การ ในภาพรวมให้เป็น
ระบบมากขึน้ เพ่ือจะได้ผลักดันให้สถาบันพัฒนาก้าวหน้าต่อไป  
 การยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 
มิถุนายน พุทธศักราช 2547 จึงมีผลให้สถาบันราชภัฏนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครพนม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 หลังจากนั้นในวันที่ 2 กันยายน 2548 ได้มีการหลอมรวม
สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในจังหวัดนครพนม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนมได้รับการยกฐานะขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พุทธศักราช 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 
2547  นับเรื่อยมาจนกระทั่ง วันที่ 1 กันยายน 2548 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช 2548   
ให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 122    
ตอนที่ 75ก ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 
 การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ            
ในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10            
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550           
โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 42ก ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 
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 2.  ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
 2.1  ปรัชญา 
 คุณธรรม น าปัญญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 

 2.2  วิสัยทัศน์  
  องค์กรแห่งความเป็นเลิศการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ 
 
  2.3  พันธกิจ  

    2.3.1 ผลิตบัณฑิต สร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูง ด้านการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตอบโจทย์        
การพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ท้องที่หรือท้องถิ่น มีความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญา 

2.3.2 พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถน าไปจัดการเรียนการ
สอน บริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

2.3.3 พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนในพื้นท่ี (Local need)  

2.3.4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพ้ืนที่ 

2.3.5 การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
1) พัฒนาการบริหารและการจัดการบนฐานความรู้และนวัตกรรม  
2) พัฒนาศักยภาพการเงินและงบประมาณ 
3) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคณะให้สูงขึ้น 
5) พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
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3.  โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 3.1 โครงสร้างองค์กร  
 

ศูนย์ชาติพันธ์และวัฒนธรรม
ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
 กลุ่มงานบริการการศึกษา 

ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ส านักงานคณบดี สาขาวิชา 

คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม 

ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนา
เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

ศูนย์กฎหมายและสทิธิมนุษยชน 

ศูนย์การศึกษาและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ผู้สูงอายุ 

กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ศศ.ม.)   

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานบุคลากร 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.) 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 

สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
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3.2 โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

คณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 

ผู้ช่วยคณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้าสาขาวิชา 

กลุ่มงานบริการการศึกษา กลุ่มงานบริหาร 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กลุ่มงานวิจัย 

กลุ่มงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม 

กลุ่มงานกิจกรรมพิเศษ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และบัณฑิตศึกษา 
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4.  รำยช่ือผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 4.1  รำยช่ือผู้บริหำร 

ที ่ 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 เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย  
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5 นางสภาพร  คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
  

 4.2  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ที ่ 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 เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

5 อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี 

6 อาจารย์เจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
7 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
8 อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
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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5. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 

ระดับ หลักสูตร สำขำวิชำ 

ปริญญาตรี 
 

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
- นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน 

ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
 

6. จ ำนวนนักศึกษำ 
 

หลักสูตร/สำขำวิชำ รวม 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต (รป.บ.)  
  1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 273 
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
  2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 56 
  3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 138 
  4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 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 
 
7. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 

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

รวมทั้งสิ้น 74 
   * หมำยเหตุ : นับจ ำนวนบุคลำกรตำมเกณฑ์ สกอ. ข้อมลูจำกงำนบุคลำกร ณ วันที่ 14 มิถุนำยน 2565 
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8. ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 
 8.1 งบประมาณ 
  8.1.1  ปีงบประมาณ 2565 (จ าแนกตามประเภทงบประมาณ) 

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 
 
  8.1.2  ปีงบประมาณ 2565 (จ าแนกตามภารกิจหลัก) 

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 
 
  8.2  อาคารสถานที่ และอุปกรณ์การศึกษา 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำรห้อง ขนำดห้อง รำยละเอียด 

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

รำยกำรห้อง ขนำดห้อง รำยละเอียด 

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

 
ล ำดับที่ รำยกำรอุปกรณ์ ขนำด จ ำนวน 

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

 
  8.3  สถานที่จัดกิจกรรม 
   8.3.1  ห้องศิลป์ศรุต         บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.2  ห้องประชุมพนมศิลป์    บรรจุได้จ านวน    500  คน 
   8.3.3  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.4  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   บรรจุได้จ านวน  40  คน 
   8.3.5 ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง   บรรจุได้จ านวน   40  คน 
   8.3.6 ลานกลางแจ้ง       บรรจุได้จ านวน    400  คน 
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9. เอกลักษณ์ 
 “คณะแห่งการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ด้านมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
 
10. อัตลักษณ์ 
 “จิตอาสา  พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ พร้อมทักษะการท างาน” 
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ส่วนที่  2   
ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ     
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ผลกำรปรับปรุงตำมขอ้เสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ 
ผลประเมินตามเกณฑ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในระดับดี 

ล ำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1 - ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ควรส่งเสรมิสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพิ่มขึ้น - คณะฯ มผีลงานวิชาการ ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 31 เรื่อง เพิ่มขึ้นจาก
เดิมในปีการศึกษา 2563 จ านวน 18 เรื่อง  
1. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับชำติที่ไม่มีในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่ำน้ ำหนกั 0.80) 
จ ำนวน 7 เร่ือง 
1.1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน เรื่อง ปัญหาความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดชอบทางละเมดิ กรณีการปฏิบัติหน้าท่ี
กับกรณีที่มิใช่การปฏิบัติหน้าท่ี วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 57 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) หน้า 54-64 
1.2 อาจารย์ ดร.ปณุณฑรีย์ เจียวิรยิบุญญา เรื่อง มานุษยวิทยาการพยากรณ์ 
ประสบการณ์ในการพยากรณด์วงชะตาบนพ้ืนท่ีสื่อสังคมออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวันของชาวดิจิทัลไทย มนุษยศาสตรส์าร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีท่ี 
22 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) หน้า 137-160 
1.3 อาจารย์ ดร.สุริยา ค าหว่าน เรื่อง นวัตกรรมการเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทห
ลุ่มน้ าโขงตอนกลาง วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ปีที่ 11 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2564 
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกญัญา อุดานนท์ เรื่อง ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษท่ี 21
วารสารการบริหาร การปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีท่ี 5 (มกราคม – 
เมษายน 2564) หน้า 173-188 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภ/ูอาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ /
อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา เรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ผูสู้งอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม วารสารการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 
1.6 อาจารย์ ดร.ปณุชญา ศิวาพัทน์ เรื่อง ลักษณะทางภาษาของค าเรียกคน
อีสานที่ปรากฎในเพลงไทยลูกทุ่งวารสารวิชาการวิวิธวรรณสาร ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน 2564) หน้า 143-161 
1.7 อาจารย์ปรียากร บุญธรรม เรือ่ง ผลงานนวนิยายของนักประพันธ์หญิงชาว
จีนท่ีมีการเผยแพร่ในประเทศไทย ในปี 1996-2016 วารสารจีนศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 1 พุทธศักราช 2564 
2. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.20) จ ำนวน 13 เร่ือง ดังนี้ 
2.1 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา เรื่อง การพัฒนานโยบาลสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม การ
ประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐ
ประศาสนศาสตร์ : ปญัหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.2 อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย ์เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนบทบาทสตรเีพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวชุมชนแนวโอท้อปนวัตวิถี กรณีบ้านท่าค้อ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่าง
วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

2.3 อาจารย์ ดร.ปณุณฑรีย์ เจียวรยิบุญญา เรื่อง อ านาจผี บารมีพระ และความ
เชื่อแบบมูเตลู : นวัตกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร ์ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน  2564 ณ 
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.4 อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงหส์ุวรรณ เรื่อง “จากผีบญุถึงคนเสื้อแดง” 
ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวทางการเมือง ของผู้คนในภาคอีสาน การประชุม
วิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัตรัฐประศาสน
ศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 
2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.5 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมุาลี เรื่อง เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ุตระกลู
ภาษาไทยในเวียดนาม การประชมุวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปญัหา โอกาส และความทา้ทาย” 
ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
2.6 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช เรื่อง วรรณกรรมปริทัศน์เกีย่วกับบุคลิกภาพ
ในหนังสือด้านพฤติกรรมองค์การ การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปญัหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.7 อาจารย์ ดร.มุทดุา แก่นสุวรรณ เรื่อง บทบาทหน้าท่ีของสภาเดก็และ
เยาวชน ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร ์ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564                
ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

2.8 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ เรื่อง ปัญหาการเรียนภาษาจีนผ่าน
ระบบออนไลน์ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
จากสถานการณ์โควิด-19 การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ครั้งท่ี 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปญัหา โอกาส และความทา้ทาย” 
ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
2.9 อาจารย์ปวีณา แพงสอน เรื่อง ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลยันครพนม ท่ีมตี่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาภาษาจีนในช่วง
โควิด-19 การประชุมวิชาการระดบัชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครัง้ที่ 13 
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 
24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
2.10 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภณิ พิเชษฐลดารมณ์ เรื่อง ปัจจัยในการเลอืกอ่าน 
พฤติกรรมและทัศนคติต่อการอ่านนิยายจีนแปลออนไลน์: กรณีศึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.11 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผยุ เรื่อง หมอนวดแผนไทย : แรงงานในธุรกิจ 
ภาคบริการและผลกรพทบจากวิกฤติโควิด-19 การประชุมวิชาการระดับชาติทาง             
รัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และ
ความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
2.12 อาจารย์ ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเกษตรยุคใหม่
ในจังหวัดนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 
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13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย” ระหว่าง
วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
2.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์  เรื่อง ผลกระทบจากการสร้าง
รถไฟรางคูส่ายใหม่ กรณีศึกษา: สถานีนครพนม การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งท่ี 13 “พลวัต  รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา 
โอกาส และความท้าทาย” ระหว่างวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน  2564 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่
ปรำกฎในฐำนข้อมลู TCI กลุม่ที่ 2 (0.60) จ ำนวน 2 เร่ือง ดังนี้ 
3.1 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน เรื่อง ปัญหาการควบคุมฝา่ยปกครองโดยหลัก
ความชอบกฎหมายของการกระท าทางปกครอง ศึกษาพิเคราะห์จากข้อ
ความคิดสไปสู่การวางแนวทางเพือ่ให้บรรลผุลในการปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
วารสารการบริหารนติิบุคคล และนวัตกรรมท้องถิ่น ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 10 เดือน
ตุลาคม 2564 หน้าที่ 351-362 
3.2 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์/อาจารยณ์ัฐภณ อันชัน/อาจารยป์ระพัฒน์
พงศ์ ปรีชา เรื่อง ปัญหาความต้องการของประชาชนและภาครัฐตามกฎหมาย
ที่ดินสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น หมู่บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ต าบลนาราชควาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย 
ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 57 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) หน้า 65-76 
4. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ (ค่ำถ่วงน้ ำหนกั 1.00) 
จ ำนวน 3 เร่ือง 
4.1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ เรื่อง The Development of a learning 
Organization of Naratkwai Subdistrict Administrative Organization, 
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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  เรื่อง 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 
4.3 อาจารย์ ดร.ปณุณฑรีย์ เจียวิรยิบุญญา เรื่อง Reinvention of Divinatory 
Authority in the Post-Khmer Rouge Era GMSARN INTERNATIONAL 
JOURANAL Vol 16 Mo.3 September 2022.p221-231 
5. ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร (ค่ำถ่วง
น้ ำหนัก 1.00) จ ำนวน 6 เร่ือง 
5.1 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผยุ (2,193,300 บาท) โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไกระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บา้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
5.2 อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงหส์ุวรรณ (257,780 บาท) โครงการการศกึษาแนว
ทางการจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศกึษาแหล่ง
เรียนรูร้อยตีนไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม กองทุนจัดการซากดึก
ด าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สมุาลี (280,000 บาท) การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เมืองนครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภณัฑ์มีชีวิต ส านักงานการวิจยัแห่งชาติ 
5.4 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท (2,024,000 บาท) โครงการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหมส่ าหรับเด็ก
พิการ แถบชายแดนลุ่มน้ าโขง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค ์
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5.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู (280,000 บาท) การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม มหาวิทยาลยันครพนม 
5.6 อาจารย์ ดร.ปณุณฑรีย์ เจียวิรยิบุญญา (40,000 บาท) การส ารวจภาพรวม
ของาสถานการณ์ปจัจุบันท่ีเกี่ยวขอ้งกับอคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาตแิละกลุม่
แรงงานชาติพันธ์ุในชุมชนพหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร 

2 - ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ควรเพิ่มงบประมาณรายไดค้ณะในการสนับสนุนการวิจัย
เพิ่มขึน้ 

- คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัย โดยมีประกาศ             
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนนุการวิจัย 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 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 150,000 บาท 

3 - ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ควรหาเครือข่ายเพิ่มใหม่ เพื่อให้งานวิจัยภายในและภายนอก
เพิ่มขึ้น 

- สรุปจ านวนผลงานวิจัย/งานสรา้งสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ท่ีเกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 9 เรื่อง จ านวน 9 เครือข่าย ความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 
ดังนี ้
1. อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผยุ เรื่อง โครงการเสรมิสร้างขีดความสามารถของ
กลไกระดับจังหวดั และเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน 



 
 

23 
 

ล ำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายความรว่มมือกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 
2. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท เรือ่ง โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการ และสร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ส าหรับเดก็พิการ แถบ
ชายแดนลุ่มน้ าโขง เครือข่ายความร่วมมือ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
3. อาจารย์ ดร.ปณุณฑรยี์ เจียวิรยิบุญญา เรื่อง การส ารวจภาพรวมของ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีเกีย่วข้องกับอคติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกล่มแรงงาน
ชาติพันธ์ุในชุมชนพหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม เครือข่ายความร่วมมือศูนย์
มานุษยวิทยาสริินธร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู เรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อ
เสรมิสร้างความมั่นคงผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท่อง
ถิ่น จังหวัดนครพนม เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยนครพนม 
5. อาจารย์ ดร.ปณุชญา ศิวาพัทน์ เรื่อง ลักษณะทางภาษาของค าเรยีกคนอีสาน
ที่ปรากฎในเพลงไทยลูกทุ่ง ลงในวารสารวิชาการวิวิธวรรณสาร ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน 2564) หน้า 143-161 เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
อาจารย์พิมพผ์กา ยอดนารี โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยันครพนม 
(พนมพิทยพัฒน์) 
6. อาจารย์ณัฐภณ อันชัน เรื่อง ปญัหาความรับผดิทางละเมิดของเจา้หน้าท่ี 
ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความรับผิดชอบทางละเมดิ กรณีการปฏิบัติหน้าท่ี
กับกรณีที่มิใช่การปฏิบัติหน้าท่ี ลงในวารสารวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 57 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) หน้า 54-64  
เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ตรีเพชร จิตรมหมึา อาจารยค์ณะนิคิศา
สตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม และอาจารย์พัชฌา  จิตรมหมึา ผู้อ านวยการฝ่าย
วิเคราะห์และคดีปกครอง กองกฎหมายปกครอง ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร 
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกญัญา อุดานนท์ เรื่อง ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษท่ี 21 ลงใน
วารสารการบริหาร การปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีท่ี 5 (มกราคม – 
เมษายน 2564) หน้า 173-188 ความร่วมมือระหว่างอาจารย์จรีาพร  รัตนโกสุม 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
8. อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ เรื่อง โครงการศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนกรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีน
ไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เครือข่ายความร่วมมือกองทุน
จัดการซากดึกด าบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี เรื่อง การศึกษาประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
นครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เครือข่ายความร่วมมือส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

4 - ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ควรมีการเร่งรัดการด าเนินงาน ดังนี้ กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

- งานกยศ. ได้ประชุมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ แจ้งก าหนดการการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับปีการศึกษา 2564 จ านวน  
4 ฉบับ ซึ่งมีการเลื่อนก าหนดเวลาการให้กู้ยืมเงินตามการเปิดภาคเรยีนที่เลื่อน
ออกไปเพราะสถานการณ์แพรร่ะบาดโควิด-19 และได้แจ้งเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 10/2564 เพื่อให้ทราบเหตุของการล่าช้า 
- งานกยศ. มีการรายงานติดตามนกัศึกษาที่มีการส่งเอกสารล่าช้าโดยแจ้งทาง
ไลน์เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชารับทราบอย่างต่อเนื่อง 

5 - ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ควรจัดให้บริการให้ค าปรึกษานักศึกษาให้เพียงพอ - ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อปรึกษาหารือและ
แนวทาง ในการด าเนินการระบบให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาด้านความเครยีดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาไดพ้บ ครั้งท่ี 1 
เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2564 
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6 - ตวับ่งช้ีที่ 5.8 ควรมีแผนส่งเสรมิสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น 

1. คณะฯ มีแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและแผนบรหิารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจะน าเสนอผ่านมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่       
20 เดือนตุลาคม 2564 และได้น าแผนประกาศในเว็บไซต์คณะฯ เรยีบร้อยแล้ว 
ในส่วนการก ากับตดิตามผลการด าเนินงานของแผนดังกล่าว รอบ 6 เดือน       
จะรายงานเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
ในวันท่ี 27 เมษายน 2565 
2. คณะฯ ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรม  
ที่ 1 การประเมินผลการสอนล่วงหน้าเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของ 
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ ในวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร ์
3. คณะฯ ได้ด าเนินการจดัโครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 แนวทางการพัฒนาตนเองเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 
ด าเนินโครงการวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศลิป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

7 - ควรจัดการเรียนการสอนเพิม่รายวิชาเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับนติศิาสตร์ 
หลักรัฐศาสตร์ หลักสิทธิมนุษยชน เพื่อน าไปปรับใช้ในการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 พิจารณาก าหนดรายวิชา ดงันี้ เกี่ยวกับจิตวิทยาก าหนดเป็นรายวิชาศาล
จ าลอง หลักรัฐศาสตร์ก าหนดสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชากฎหมายมหาชน
เบื้องต้นและรายวิชากฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชนให้สอดแทรก
เนื้อหาในรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ 

8 - หลักสูตรภาษาอังกฤษมีอาจารยช์าวต่างชาติเพียงคนเดียว ท าให้ไม่ค่อยได้
สื่อสาร จึงอยากให้เพิ่มวิชาพูดและสื่อสารให้มากขึ้น 
- ควรเพิ่มเตมิทักษะการสื่อสาร การอ่านภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นมากขึ้น 

- คณะฯ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลในต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ 
รอบท่ี 1 เปิดรับสมัคร วันท่ี 10 มีนาคม 2565 ถึง 25 เมษายน 2565 ไม่มี
ผู้สมคัร รอบที่ 2 ก าลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัคร เปดิรับสมัคร วันท่ี 11 
พฤษภาคม 2565 ถึง 15 มิถุนายน 2565 
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9 - ควรเพิ่มทักษะการพูดในท่ีสาธารณะหรือจิตวิทยาในการสื่อสารในหลักสตูร
นิติศาสตรบณัฑิต 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2564 พิจารณาก าหนดให้เพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูดในที่สาธารณะ
หรือจิตวิทยาในการสื่อสารในหลักสูตรนติิศาสตรบณัฑติ  ในรายวิชาศาลจ าลอง 

10 - ควรเพิ่มทักษะในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ โดยเฉพาะเอ็กซ์เซล
เพื่อใช้ในการน าเสนองาน 

- คณะฯ ได้ด าเนินการจดัท าโครงการให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม 
Microsoft office ผ่านระบบออนไลน์ แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 
2564 และนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาและการท างานใน
อนาคต จัดขึ้นในวันท่ี 5 – 7 มีนาคม 2565 

11 - ควรส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายข้ามคณะฯ และทักษะ
การเขียนบทความวิจยัเพิ่มขึ้น 

- คณะฯ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM)  ด้านการวิจัย ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 
และในวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจยั บพท.65 
ให้ได้ใจแหล่งทุนโดยมีวิทยากร คอื อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย จากคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม การแลกเปลีย่นรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง 

12 - ควรมีห้องให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาของคณะ - คณะฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมกีาร
วิเคราะหป์ัญหาด้านความเครียดของนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ สว่นมากเป็น
ปัญหาเรื่อง เงินค่าครองชีพของกยศ.ออกล่าช้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2564     
- คณะฯ ได้ด าเนินการจดัเตรียมหอ้งบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้เข้ามาปรึกษาเมื่อมีปญัหา ในเรื่องการเรียนและเรื่องการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั ซึ่งห้องให้บริการตั้งอยู่ในอาคารคณะศิลปศาสตร์ฯ ช้ัน M และใน
การให้บริการใหค้ าปรึกษาแต่ละครั้ง คณะฯ ได้จดัเก็บข้อมลูของผู้มาใช้บริการ
และเรื่องที่ผู้ใช้บริการขอค าปรึกษา 

13 - ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าที่ตรงสาขาวิชาที่ศึกษา - คณะฯ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย ได้จดัโครงการแนะแนว
อาชีพ ให้นักศึกษาประจ าปีการศกึษา 2564 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565      
ณ ห้องประชุมแก้วเจา้จอม ช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเชิญวิทยากรมาใหค้วามรู้และสร้างแรงบันดาลใจใหก้ับนักศึกษา
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถงึแนวทางต่าง ๆ หลังจากจากจบการศึกษา
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และมีความพร้อมในการท างาน พร้อมท้ังแนะน าเกี่ยวกับเทคนคิการสัมภาษณ์
งาน โดยนางสาววิกานดา  ตั้งเตรยีมใจ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เป็น
วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรยีมความพร้อมเข้าสูเ่ส้นทางในการประกอบ
อาชีพ” และเจ้าหน้าท่ีงานบุคคลจากบริษัทโตโยต้านครพนม(จ ากัด) บรรยาย 
เรื่อง “เทคนิคการสมัภาษณ์งานและแหล่งงานพิเศษระหว่างเรียน” 

14 - ควรทบทวนระบบการกู้ยมืเงิน กยศ. ให้มีความรวดเร็ว ไมต่กหล่นส าหรับ
นักศึกษาทุกคน 

- งานกยศ. ได้ประชุมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ แจ้งก าหนดการการ
ให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส าหรับ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
4 ฉบับ ซึ่งมีการเลื่อนก าหนดเวลาการให้กู้ยืมเงินตามการเปิดภาคเรยีนที่เลื่อน
ออกไปเพราะสถานการณ์แพรร่ะบาดโควิด-19 และได้แจ้งเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 10/2564 เพื่อให้ทราบเหตุของการล่าช้า 
- งานกยศ. มีการรายงานติดตามนกัศึกษาที่มีการส่งเอกสารล่าช้าโดยแจ้งทาง
ไลน์เพื่อให้หัวหน้าสาขาวิชารับทราบอย่างต่อเนื่อง 
- งาน กยศ. ได้รายงานจ านวนเงินท่ีโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ อย่างต่อเนื่อง 

15 - ควรแยกหม้อแปลงไฟฟ้าของแต่ละอาคาร - คณะฯ ได้ด าเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนินการแยกหม้อแปลงไฟฟ้าของแต่ละอาคาร เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ
จ านวนมากในการแยกมเิตอรไ์ฟฟ้า ต้องรอให้มหาวิทยาลยัฯ ด าเนินการ จะต้อง
ท าในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มหีลายหน่วยงานภายใน 

16 - ควรทบทวนระเบียบการยกเว้นรายวิชา GE ส าหรบัผู้ที่ส าเร็จการศกึษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว 

- คณะฯ ได้ด าเนินการทบทวนระเบียบการยกเว้นรายวิชา GE ส าหรบัผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาตรีมาแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ และแจ้งไปที่กองส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

17 - ควรจัดห้องสโมสรส าหรับอาจารย์ - งานอาคารสถานท่ีไดด้ าเนินการกั้นห้องบริเวณชั้น M ท าห้องสโมสรอาจารย์   
ได้ท าการติดตั้งโปรเจคเตอร์ ติดตัง้ระบบเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ และเครื่องดื่ม 
ไว้ภายในห้องเพื่อบริการบุคลากรและอาจารย์ โดยตั้งช่ือห้องใหม่ว่า ห้องศิลปา
จารย ์
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18 - ควรจัดหาแหล่งทุนการศึกษาจากภายนอกเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนแก่นักศึกษา - ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ระดมทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 เป็น
จ านวนเงิน  150,500 บาท และได้รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 11 วันท่ี  26 พฤศจิกายน 2564 

19 - ควรเชิญวิทยากรทีต่ีพิมพผ์ลงานทางวิชาการในฐานข้อมูลนานาชาติ 
SCOPUS สายมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- คณะฯ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM)  ด้านการวิจัย ในวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนขอทุนวิจัย บพท.65 ให้ได้ใจแหล่งทุน โดยมี
วิทยากร คือ อาจารย์คมศักดิ์ หารไชย จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม การแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์และรายงานผลการน าไปใช้ประโยชน์
จริง 

20 - ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ใหม้ีความพรอ้มรองรับ
การเรยีนการสอนออนไลน ์

- งานคอมพิวเตอร์ไดด้ าเนินการจดัซื้อกล้องเว็บแคม จ านวน 1 อัน ราคา
ประมาณ 10,000 บาท และไมคโ์ครโฟน จ านวน 1 อัน ราคาประมาณ 2,000 
บาท เนื่องจากคณะฯ  มีงบประมาณจ ากัด จึงไมส่ามารถซื้อไดต้ามเป้าหมายที่
ก าหนด             

21 - การสอนในรายวิชาแกนไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอนในวิชา GE จงึควร
ทบทวนค่าตอบแทน 

- ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน รว่มกับงานการเงิน ไดด้ าเนินการท าบันทึก
ติดตามค่าสอนในรายวิชาการแกนที่คณะไปท าการสอนต่างคณะแล้ว 

22 - ควรเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษส าหรบันักกฎหมาย เพื่อเตรียมตัวในการสอบเนติ
บัณฑิต และอาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษานิติศาสตร์จากต่างประเทศเปน็ผู้สอน 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 ได้ก าหนดรายวิชากฎหมายการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์โดยมี
อาจารยผ์ู้สอนที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คือ อาจารย์ประพฒัน์พงศ์ 
ปรีชา 

23 - บัตรนักศึกษาไดร้ับล่าช้า - งานทะเบียนและประมวลผลไดด้ าเนินการติดตามการจัดส่งบัตรนกัศึกษาไปท่ี
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน เมื่อวันที่  16 กันยายน 2564 
- ธนาคารกรุงไทยได้ให้นักศึกษา รหัสบัตร 64 รอบท่ี 1 มารับบัตรประจ าตัว
นักศึกษามหวิทยาลยันครพนม ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพนม
ศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน 109 คน 

24 - ควรมีสวัสดิการให้คณุภาพชีวิตนักศึกษาดีขึ้น เช่น จุดบริการน้ าดื่มฟรี เป็น
ต้น 

- คณะฯ ได้ยื่นขอครภุัณฑ์ตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 7 ตู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
งบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัยนครพนมอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัต ิ
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ล ำดับ
ที ่

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินปีกำรศึกษำ 2563 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

25 - ควรทบทวนค่าธรรมเนยีมการศกึษา - ค่าธรรมเนยีมการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบของมหาวทิยาลัย
นครพนม แต่ด้วยสถานการณโ์ควดิ 19 มีผลต่อสถานภาพทางการเงินของ
ผู้ปกครอง จึงมีประกาศ เรื่อง ยกเว้นการเรียนเก็บค่าปรับ กรณีช าระค่าหน่วย
กิตและคา่ธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564   
ทุกระดับการศึกษา 

26 - ควรเพิ่มงบประมาณส าหรับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม
นักศึกษา 

- เนื่องจากงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรมีค่อนข้างจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถเพิ่ม
งบประมาณส าหรับกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนกัศึกษาได้ 
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ส่วนที ่3  
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 2564     
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มำตรฐำนที่  1   ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

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

อิสระภำยใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยำ  กิ่งไม้กลำง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยำ  กิ่งไม้กลำง 

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

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
X 100 

 จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิ ตที่มีงานท า      
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้   = 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานท า 
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี X 5 

 100 
 
หมำยเหตุ :  จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70 ให้ปรับคะแนน
เป็น 0 คะแนน เก็บจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา   
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

บัณฑิต จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 155 1.1-1.1 รายงาน

ภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 155 
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ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น จ านวน 170 คน และตอบแบบสอบถามภาวะ 
การมีงานท า จ านวน 155 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ัง 6 สาขาวิชา มีภาวะการมีงานท า ดังนี้  

1. บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน   
71 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 92.21 มีงานท า จ านวน 69 คน และประกอบอาชีพอิสระ 
จ านวน 2 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ส าเร็จการศึกษา จ านวน 28 คน ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 25 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 89.29 มีงานท า จ านวน 24 คน และประกอบ
อาชีพอิสระ จ านวน 1 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

3. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 29 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 27 คน 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 93.11 มีงานท า จ านวน 27 คน รวมมีงานท า ทั้งหมดจ านวน     
27 คน คิดเป็นร้อยละ 100     

4. บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ส าเร็จการศึกษา จ านวน 11 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 9 คน ร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 81.81 มีงานท า จ านวน 9 คน รวมมีงานท า ทั้งหมดจ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100     

5. บัณฑิตสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3 คน          
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 3 คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 100 มีงานท า จ านวน 2 คน   
และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 1 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจ านวน 3 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 100 

6. บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 22 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 20 คน     
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 90.90 มีงานท า จ านวน 19 คน และประกอบอาชีพอิสระ จ านวน 
1 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

สรุปในปีการศึกษา 2563 ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (155*100)/155 = ร้อยละ 100 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (100*5)/100 = 5.00 
คะแนน 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2     กำรส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบกำรของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยของทุกหลักสูตร
ในคณะหรือวิทยำลัย 

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

เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

1 - 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

1 - 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

1 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีระบบและกลไกในการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

คณะฯ มีระบบและกลไกในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
โดยมี Flow Chart ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 1.2-1.1 และมีค าสั่ง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  
1.2-1.2         

1.2-1.1 ระบบและกลไกใน
การส่งเสริม สนับสนุนให้มี
การพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ   
1.2-1.2 ค าสั่ง เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย 

 2 มีการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ จากการมีส่วน
ร่วมของหลักสูตรโดยผ่าน
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะฯ มีการจัดท าแผนงานการ
ส่งเสริมคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2564 1.2-2.1 และผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
12/2564 เมื่อวันที่ 24 
ธันวาคม 2564 1.2-2.2 

1.2-2.1 แผนงานการ
ส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย  
1.2-2.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
12/2564 เมื่อวันที่        
24 ธ.ค. 64 

 3 มีสิ่งสนับสนุนการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน

คณะฯ มีสิ่งสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้าน

1.2-3.1 โครงการสหกิจ
ศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการ 

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ 
จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัด
โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ โดยมีนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้า
ร่วมโครงการ 60 คน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 ณ 
ห้องเรียนรวม 2 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 1.2-3.1 
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจัดโครงการสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย เข้าร่วมโครงการ 13 คน 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 
มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 
1.2-3.2 
3. สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการ
สหกิจศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชาภาษาจีน 
โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน ซึ่งจัด
ขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 มีนาคม 
2565 ในรูปแบบออนไลน์  
1.3-3.3 

1.2-3.2 โครงการสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
1.2-3.3 โครงการสหกิจ
ศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการสาขาวิชา
ภาษาจีน 

 4 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ 
และมีการน าผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงในปี
ถัดไป 

คณะฯ ได้ประเมินความส าเร็จ
ของแผนงานการส่งเสริม
คุณลักษณะของผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย         
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะให้
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเป็น
ผู้ประกอบการ  
ผลการด าเนินงาน จัดโครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะให้นักศึกษา

1.2-4.1 รายงานแผนงาน
การส่งเสริมคุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 
2564 
1.2-4.2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 4/2565   
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2565 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ชั้นปีสุดท้ายเป็นผู้ประกอบการ 
จ านวน 3 โครงการ 1.2-4.1 
โดยที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2565 เสนอแนะให้เก็บ
รวบรวมข้อมูลของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ หรือสอบผ่านในรายวิชา
ที่เก่ียวกับคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ เพ่ือไปใช้ในการ
ประเมินและปรับปรุงในปีถัดไป 
1.2-4.2  

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่มีความรู้หรือทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่รับ
การประเมิน 

คณะฯ มีนักศึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่มี
ความสามารถด้านคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบการ จ านวน 56 
คน โดยคิดจากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่านรายวิชาสหกิจ
ศึกษา ที่เก่ียวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ จากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ (56*100)/113 = 
49.58 1.2-5.1 

1.2-5.1 สรุปจ านวน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่าน
รายวิชาที่เก่ียวกับการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3   ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยท่ีเข้ำร่วมกิจกรรมหรือ
โครงกำรที่สอดคล้องกับกำรแสดงออกในกำรต่อต้ำนคอรัปชั่น 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรค ำนวณ 
 

ค่าร้อยละ =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

X 100 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้ = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ X 5 
 ร้อยละ 100 

 
หมำยเหตุ  อย่ำงน้อยต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร ที่คณะหรือวิทยำลัย หรือ
มหำวิทยำลัยจัด 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำ จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออก
ในการต่อต้านคอรัปชั่น 

80  คน 1.3-1.1 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ
ส่งเสริมต่อต้าคอรัปชั่น 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด 

113 คน 1.3-1.1 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและ
ส่งเสริมต่อต้านคอรัปชั่น ในวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2565 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น จ านวน 80 คน และมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
จ านวนทั้งหมด 113 คน คิดค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น (80*100)/113= 70.80 แปลงค่าร้อยละเป็น
คะแนนเท่ากับ (70.80*5)/100 = 3.54 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ =  3.54  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4   ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยท่ีสร้ำงหรือมีส่วนร่วมในกำรสร้ำง
ผลงำนนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์  

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
 ค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 

สูตรกำรค ำนวณ  

ค่ำร้อยละ = 
 จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X 100 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 

คะแนนที่ได้  = 
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ 

มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม X 5 
ร้อยละ 60 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำ จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้าง
หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม 

68 1.4-1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณานวัตกรรมของนักศึกษา 
ชั้นปีสุดท้าย 
1.4-1.2 รายงานผลการพิจารณา
นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
1.4-1.3 ผลงานของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 113 1.4-2.1 จ านวนรายชื่อนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 

ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วม          
ในการสร้างผลงานนวัตกรรม 68 คน และมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จ านวนทั้งหมด 113 คน คิดค่าร้อยละ
ของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือ มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม      
(68*100)/113 = 60.18 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (60.18*5)/60 = 5.02 
 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5   ร้อยละนักศึกษำที่รับเข้ำของหลักสูตรเทียบกับจ ำนวนของแผนรับของคณะหรือ
วิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยำ กิ่งไม้กลำง 

เกณฑ์กำรประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัยที่มีจ านวนเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ของแผนรับของคณะหรือวิทยาลัยก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรค ำนวณ 
 

ค่าร้อยละ  =  
จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง 

X 100 
จ านวนนักศึกษาที่ก าหนดไว้ในแผนรับ 

 

คะแนนที่ได้  =  
 ร้อยละจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง 

X 5 
 ร้อยละ 100 

 
คะแนนที่ได้
ระดับคณะ  = 

 
ผลรวมคะแนนของหลักสูตรทั้งหมด 

 
จ านวนหลักสูตรในคณะทั้งหมด 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

สำขำวิชำ จ ำนวน
นักศึกษำตำม

แผนรับ  

จ ำนวน
นักศึกษำ
รับเข้ำจริง  

คิดเป็น 
ร้อยละ 

คิดเป็น
คะแนน 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 80 79 98.76 4.93 
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 40 13 32.50 1.63 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 50 50 100 5 
4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 30 2 6.67 0 
5. สาขาวิชาภาษาจีน 40 26 65.00 3.25 
6. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 80 68 85.00 4.25 
7. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 25 4 16.00 0 

รวมทั้งสิ้น 345 242 403.93 19.06 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง 242 คน และมีจ านวนนักศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในแผนรับ จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรที่รับเข้าจริง (242*100)/345 
= 70.14 คณะฯ มีผลรวมคะแนนของหลักสูตรทั้งหมด จ านวน 19.06 และมีหลักสูตรในคณะ จ านวน 7 หลักสูตร 
คิดเป็นคะแนนที่ได้ระดับคณะ 19.06/7 = 2.72 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ =  2.72 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6   ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำยในคณะหรือวิทยำลัยท่ีมีทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่ำงครบถ้วน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.ประภำพร  สุริยสิทธิ์  

 
เกณฑ์กำรประเมิน   
      ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
 
สูตรค ำนวณ 

ค่าร้อยละ  =  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน X 100 
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร 

 

คะแนนที่ได้  =  
 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัย 

ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน X 5 
 ร้อยละ 80 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

นักศึกษำ จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 

91 1.6-1.1 สรุปผลการ
ประเมินนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายของคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 113 1.6-1.2 จ านวนรายชื่อ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน จ านวน 91 คน และมีจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จ านวนทั้งหมด 113 คน             
คิดค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน 
(91*100)/113 = 80.53 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนเท่ากับ (80.53*5)/80 = 5.03 
 

คะแนนที่ได้ =  5.00  คะแนน 
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มำตรฐำนที่  2   ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยในคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

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

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  
= 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ในคณะ/วิทยาลัย 

X 5 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ในคณะ/วิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลกำรค ำนวณ  
พื้นฐำน จ ำนวน

ยืนยัน 
หลักฐำน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
45 คน 2.1-1.1 ตารางแสดงจ านวน

อาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2564 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 คน 2.1-1.1 ตารางแสดงจ านวน

อาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงาน
จริง ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์            
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

13 เร่ือง 2.1-1.2 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ จ านวน   
13 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

13 เร่ือง 2.1-1.2 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ จ านวน 
13 เร่ือง 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

7 เร่ือง 2.1-1.3  สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฯที่
ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฎใน
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พื้นฐำน จ ำนวน
ยืนยัน 

หลักฐำน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
จ านวน 7 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

7 เร่ือง 2.1-1.3 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฯที่
ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
จ านวน 7 เร่ือง 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่มีในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.
2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

2 เร่ือง 2.1-1.4 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวชิาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
จ านวน 2 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 เร่ือง 2.1-1.4 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวชิาการทีป่รากฏ       
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
จ านวน 2 เร่ือง 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 (1.00) 

2 เร่ือง 2.1-1.5 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการระดบั
นานาชาติ จ านวน 2 เร่ือง 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 เร่ือง 2.1-1.5 สรุปบทความวจิัย
หรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวชิาการระดบั
นานาชาติ จ านวน 2 เร่ือง 

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

6 เร่ือง 2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย     
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ จ านวน 6 เร่ือง 
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พื้นฐำน จ ำนวน
ยืนยัน 

หลักฐำน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 

  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6 เร่ือง 2.1-1.6 สรุปผลงานวิจัย    
ที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ จ านวน 6 เร่ือง 

รวมจ ำนวนผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 30 เรื่อง  
 
ผลกำรด ำเนินงำน    

 1. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตพีิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ (ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 0.20) จ ำนวน 13 เรื่อง 
 

ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ประพฒัน์พงศ์ ปรีชา การพัฒนานโยบาลสาธารณะแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ตน้แบบการพัฒนาเมือง
ภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

2 อาจารย์อานนัท์นติย์ มโนรมย์ รูปแบบการขับเคลื่อนบทบาทสตรีเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวชุมชนแนวโอท้อปนวัต
วิถี กรณีบ้านทา่ค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

3 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์      
เจียวิริยบุญญา  

อ านาจผี บารมีพระ และความเชื่อแบบ     
มูเตลู : นวัตกรรมของการท่องเที่ยวเชิงจิต
วิญญาณ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
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ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
4 อาจารย์ ดร.อนุชิต  

สิงห์สุวรรณ 
“จากผีบุญถึงคนเสื้อแดง” ประวัติศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้คนในภาค
อีสาน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

5 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาล ี เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มชาติพนัธุต์ระกูล
ภาษาไทยในเวียดนาม 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

6 อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ผดงุเดช วรรณกรรมปริทัศน์เก่ียวกับบุคลิกภาพใน
หนังสือด้านพฤติกรรมองค์การ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

7 อาจารย์ ดร.มุทุดา         
แก่นสุวรรณ 

บทบาทหนา้ที่ของสภาเด็กและเยาวชน 
ต าบลดงขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

8 อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน    
อรรคศรีวรโชติ  

ปัญหาการเรียนภาษาจีนผ่านระบบออนไลน์
ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม จากสถานการณ์   
โควิด-19        

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
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ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
9 อาจารย์ปวีณา แพงสอน ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวชิาภาษาจนี 

มหาวิทยาลยันครพนม ที่มีต่อการเรียน  
การสอนออนไลน์รายวชิาภาษาจีนในช่วง 
โควิด-19 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

10 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ 
พิเชษฐลดารมณ์ 

ปัจจัยในการเลือกอ่าน พฤติกรรมและ
ทัศนคติต่อการอ่านนยิายจนีแปลออนไลน์    
: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยันครพนม 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

11 อาจารย์ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย หมอนวดแผนไทย : แรงงานในธุรกิจภาค
บริการและผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

12 อาจารย์ ดร.พัชรวดี        
เพ็งสระเกตุ 

การพัฒนาศักยภาพเกษตรยุคใหม่ในจังหวัด
นครพนม 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ 

ผลกระทบจากการสร้างรถไฟรางคู่สายใหม่ 
กรณีศึกษา : สถานีนครพนม 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ คร้ังที่ 
13 “พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความท้า
ทาย” ระหว่างวนัที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม 
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 2. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 0.60) จ ำนวน 7 เรื่อง 
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ณัฐภณ อันชนั ปัญหาการควบคุมฝา่ยปกครองโดยหลัก

ความชอบกฎหมายของการกระท าทาง
ปกครอง ศึกษาพิเคราะห์จากข้อความคิด
ไปสู่การวางแนวทางเพื่อให้บรรลุผลในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  

วารสารการบริหารนิติบุคคล 
และนวัตกรรมท้องถิ่น ปทีี่ 7 
ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564 
หน้าที่ 351-362 

2 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท/์
อาจารย์ณัฐภณ อันชนั/
อาจารย์ประพฒัน์พงศ์ปรีชา  

ปัญหาความต้องการของประชาชนและ
ภาครัฐตามกฎหมายที่ดินสาธารณประโยชน์
ในท้องถิ่น หมู่บ้านเนินสะอาด หมู่ 8 ต าบล
นาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

วารสารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ปีที่ 16 
ฉบับที่ 57 (กรกฎาคม – 
กันยายน 2564) หน้า 65-76 

3 อาจารย์ณัฐภณ อันชนั ปัญหาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
ศึกษาและพิเคราะห์การแยกความ
รับผิดชอบทางละเมิด กรณีการปฏิบัติหนา้ที่
กับกรณีที่มิใช่การปฏิบัติหนา้ที่  

วารสารวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ปีที่ 16 
ฉบับที่ 57 (กรกฎาคม – 
กันยายน 2564) หน้า 54-64 

4 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์      
เจียวิริยบุญญา 

มานุษยวทิยาการพยากรณ์ ประสบการณ์ใน
การพยากรณ์ดวงชะตาบนพืน้ทีส่ื่อสังคม
ออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัของชาวดิจิทัลไทย  

มนุษยศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีที่ 22 
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2564) หน้า 137-160 

5 อาจารย์ ดร.ปุณชญา 
ศิวาพัทน ์

ลักษณะทางภาษาของค าเรียกคนอีสานที่
ปรากฎในเพลงไทยลูกทุ่ง 

วารสารวชิาการวิวิธวรรณสาร   
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน 2564) หน้า 143-161 

6 อาจารย์ปรียากร บญุธรรม ผลงานนวนิยายของนักประพนัธ์หญิงชาวจนี
ที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทย ในปี 1996-
2016  

วารสารจนีศึกษา 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีที ่
14 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2564 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จารุกัญญา อุดานนท์  

ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมใน
ศตวรรษที่ 21  

วารสารการบริหาร การปกครอง
และนวัตกรรมท้องถิ่น ปทีี่ 5 
(มกราคม – เมษายน 2564) 
หน้า 173-188 

 
 

 3. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฯที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่มีในฐำนข้อมู ลตำม
ประกำศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่ำน้ ำหนัก 0.80) 
จ ำนวน 2 เรื่อง 
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ ดร.สุริยา ค าหวา่น นวัตกรรมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และความสัมพนัธ์ 
ไทย ลาว เวียดนาม ภายใตบ้ริบทลุ่มน้ าโขง
ตอนกลาง  

วารสารมนษุย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
นครพนม ปีที่ 11 ฉบบัที่ 1 
ประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2564 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กชกร เดชะค าภู / 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่

วารสารการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีที่ 
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ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ /
อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา  

ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านผึง้ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม  

11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2564) 

 

 4. บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตพีิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ      
(ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 1.00) จ ำนวน 2 เรื่อง 
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ 
1 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท ์ 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 
,2021 p.9061-9069 

2 อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์   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 

 
 5. ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร (ค่ำถ่วงน้ ำหนัก 1.00) จ ำนวน 6 เรื่อง 
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หน่วยงำน 
1 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ

กลไกระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บา้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บา้น จังหวัด
ขอนแก่น 
(2,193,300 บาท) 

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

2 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ   

โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ 
อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  
(257,780 บาท) 

กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์  
กรมทรัพยากรธรณี         
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
นครพนมเพื่อก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มชีีวิต  
(280,000 บาท)  

ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ

4 อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท โครงการวิจัยและพฒันาการผลติสื่อเพื่อ
กระตุ้นพัฒนาการและสร้างการเรียนรู้การ
ใช้ชีวิตวิถีใหม่ส าหรับเด็กพิการ แถบ
ชายแดนลุ่มน้ าโขง  
(2,024,000 บาท) 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค ์

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กชกร เดชะค าภู 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงผูสู้งอายุในครอบครัวข้ามรุ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม   
(280,000 บาท) 

มหาวิทยาลยันครพนม 
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ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หน่วยงำน 
6 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์      

เจียวิริยบุญญา 
การส ารวจภาพรวมของาสถานการณ์
ปัจจุบนัที่เก่ียวข้องกับอคติในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติและกลุ่มแรงงานชาติพนัธุ์ในชุมชน
พหุวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม  
(40,000 บาท) 

ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร 

  

  
 ในปี พ.ศ.2564 คณะฯ มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 45 คน และอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
จ านวน - คน รวมมีอาจารย์ประจ าและลาศึกษาต่อทั้งสิ้น 45 คน คณะมีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ดังนี้ 
        1) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.20) จ านวน 13 เรื่อง (0.20 * 13 = 2.60)     
        2) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.60) จ านวน 7 เรื่อง (0.60 * 7 = 4.20)       
       3)  มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่มีในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 
0.80) จ านวน 3 เรื่อง (0.80 * 2 = 1.60)   

 4) มีบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.00) จ านวน 2 เรื่อง (1.00 * 2 = 2.00)  

 5) มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (ค่าถ่วงน้ าหนัก 1 .00) จ านวน 
6 เรื่อง (1.00 * 6 = 6.00)  
       รวมทั้งหมดจ านวน 30 เรื่อง 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 
 

คะแนนที่ได้ =  5.00 คะแนน 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 5 
 
สูตรกำรค ำนวณ   
           1. ค านวณค่าร้อยละของงบประมาณเงินรายได้คณะหรือวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ 
 

ค่ำร้อยละ =  

จ านวนงบประมาณเงินรายได้ ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หรือภูมิภาคหรือประเทศ 
 

X 100 
จ านวนงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัยที่ตอบยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ X 5 
 

ร้อยละ 5 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน หลักฐำน 
งบประมาณเงินรายได้ที่คณะหรือวิทยาลัยสนับสนุน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะ
หรือวิทยาลัย ที่ตอบ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือ
ภูมิภาคหรือประเทศ 

150,000 บาท 2.2-1.1 สัญญาทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2565 

งบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 7,400,000 บาท  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  ร้อยละของงบประมำณเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยท่ีสนับสนุนผลงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยำลัย ที่ตอบยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย
หรือภูมิภำคหรือประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 
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ในปี พ.ศ.2564 คณะฯ มีงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยที่สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยหรือภูมิภาคหรือประเทศ จ านวน       
150,000 บาท และมีงบประมาณเงินรายได้ คณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด จ านวน 7,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
(150,000*100)/7,400,000 = 2.03 แปลงค่าร้อยละคิดเป็นคะแนน (2.03*5)/5 = 2.03 คะแนน 

 

คะแนนที่ได้ = 2.03 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ร้อยละของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจำกควำมร่วมมือของ
หน่วยงำนภำยในกับภำยใน และหน่วยงำนภำยในกับหน่วยงำนภำยนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก ที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50 
 
สูตรกำรค ำนวณ   
       1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 
 

ค่ำร้อยละ =  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ
หน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก X 100 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 
          2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ = 

 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ

หน่วยงานภายนอก X 5 

 ร้อยละ 50 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลงำน จ ำนวน หลักฐำน 
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานภายในกับภายใน และ
หน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอก 

9 เรื่อง 2.3-1.1 สรุปจ านวนผลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงาน
ภายในกับหน่วยงานภายนอก 
จ านวน 9 เรื่อง 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม 
ในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

30 เรื่อง 2.3-1.2 สรุปจ านวนจ านวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด จ านวน 30 เรื่อง 
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ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยำลัย ที่เกิดจำกเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำ องค์กรภำครัฐและเอกชนทั้งในและต่ำงประเทศ จ ำนวน 9 เรื่อง ดังนี้ 
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง เครือข่ำย ปี 
1 อาจารย์ ดร.คณิน      

เชื้อดวงผุย 
โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไก   
ระดับจังหวัด และเครือข่าย
คนไร้บา้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไร้บ้าน จังหวัด
ขอนแก่น  

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

2564-2565 

2 อาจารย์จุฑาลักษณ์ 
แสนโท 

โครงการวิจัยและพฒันาการ
ผลิตสื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ 
และสร้างการเรียนรู้การใช้
ชีวิตวิถีใหม่ส าหรับเด็กพิการ 
แถบชายแดนลุ่มน้ าโขง  

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 2564-2565 

3 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ 
เจียวิริยบุญญา 

การส ารวจภาพรวมของ
สถานการณป์ัจจุบนัที่
เก่ียวข้องกับอคติในกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติ และกลุ่ม
แรงงานชาติพนัธุ์ในชุมชน   
พหุวัฒนธรรมของจังหวัด
นครพนม  

ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร 2564 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กชกร เดชะค าภู 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่น
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครพนม  

มหาวิทยาลยันครพนม 2564 

5 อาจารย์ ดร.ปุณชญา  
ศิวาพัทน ์

ลักษณะทางภาษาของค าเรียก
คนอีสานที่ปรากฎในเพลงไทย
ลูกทุ่ง  

อาจารย์พิมพ์ผกา ยอดนารี    
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัย
นครพนม (พนมพิทยพฒัน์) 

2564 

6 อาจารย์ณัฐภณ อันชนั ปัญหาความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ศึกษาและ
พิเคราะห์การแยกความ
รับผิดชอบทางละเมิด      
กรณีการปฏิบัติหน้าที่กบักรณี
ที่มิใช่การปฏิบัติหน้าที่  

อาจารย์ตรีเพชร จิตรมหึมา อาจารย์
คณะนิคิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และอาจารย์พชัฌา จิตรมหึมา 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์และคดี
ปกครอง กองกฎหมายปกครอง 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
กรุงเทพมหานคร 

2564 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จารุกัญญา  
อุดานนท ์

ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของบุคลากร
มหาวิทยาลยันครพนมใน
ศตวรรษที่ 21  

อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม         
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลัยนครพนม 

2564 
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ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง เครือข่ำย ปี 
8 อาจารย์ ดร.อนุชิต  

สิงห์สุวรรณ 
โครงการศึกษาแนวทาง     
การจัดการองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีน
ไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม  

กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์    
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2564 

9 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 
สุมาล ี

การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพื่อ
ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 2564 

 

 ในปี พ.ศ.2564 คณะฯ มีผลงานวิจัยทั้งหมด จ านวน 31 เรื่อง และมีจ านวนผลงานวิจัย/             
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ (9*100)/30 = 30.00 แปลงเป็น        
ค่าคะแนน (30.00*5)/50 = 3.00 

คะแนนที่ได้ =  3.00 คะแนน 
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มำตรฐำนที่  3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยำลัย 

 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 จัดท าแผนการบริการ

วิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและก าหนด ตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

คณะฯ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 
เพ่ือจัดท าแผนงานบริการวิชาการ
และแผนการน าไปใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564         
ตามความต้องการของชุมชนพ้ืนที่
ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 3.1-1.1 พร้อมทั้ง
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
ไว้จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ  
1) ร้อยละการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80    
2) จ านวนรายวิชาที่น ามาใช้ใน
การบูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา 
3) จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการท่ีจัดเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนหรือสังคม
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ และ  

3.1-1.1 รายงานการประชุม
กรรมการบริการวิชาการ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่    
15 ตุลาคม 2564 
3.1-1.2 แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ า    
ปีการศึกษา 2564          
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม (ปรับแผนกลางปี) 
3.1-1.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่   
20 ตุลาคม 2564  
3.1-1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธ  
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีทวีศิลป์  วงศ์ปทุม 
ผู้จัดเก็บข้อมูล ว่ำที่ร้อยตรีทวีศิลป์  วงศ์ปทุม 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
4) ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 3.1-1.2  
โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 
2564 3.1-1.3 และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ      
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565   
เมื่อวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
(ปรับแผนกลางปี) 3.1-1.4 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

คณะฯ มีแผนการน าไปใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการแก่สังคม ปี
การศึกษา 2564 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ดังนี้ 
- นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาการลงพ้ืนที่ 
- นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
วิชาการ วิเคราะห์สถานการณ์ 
ปัญหา สาเหตุแนวทางการป้องกัน
จัดการปัญาหา 
- ผู้น าชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพ
สามารถน าความรู้ทักษะที่ได้รับการ
พัฒนาไปปรับใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาและเป็นที่รู้จักในสังคม
ออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
3.1-2.1 
 
 
 

3.1-2.1 แผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปี
การศึกษา 2564 คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
(ปรับแผนกลางปี) 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 โครงการบริการวิชาการแก่

สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

คณะฯ ด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ให้เปล่าจ านวน 
1 โครงการ คือ โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (โครงการ 
Mahachai Smart Leader (MSL) 
: การเสริมพลังความรู้และศักยภาพ
ผู้น าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่
ภายใต้ โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น) ณ ต าบลมหาชัย อ าเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม ระหว่าง
วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565       
มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น    
60 คน ประกอบด้วย ผู้น าท้องที่
และท้องถิ่นจาก 8 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 5 คน จ านวน 40 คน 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
จ านวน 5 คน และคณาจารย์จาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน   
15 คน 3.1-3.1 

3.1-3.1 รายงานผลการ
ด าเนินงาน โครงการ 
Mahachai Smart Leader 
(MSL) : การเสริมพลัง
ความรู้และศักยภาพผู้น า
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นยุค
ใหม่ภายใต้ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้น า
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(สรุปย่อ) 
 

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

คณะฯ ได้ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนไว้
จ านวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี้   
1) ร้อยละการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 
ผลการด าเนินงานบรรลุ ร้อยละ 85 
2) จ านวนรายวิชาที่น ามาใช้ใน
การบูรณาการกับโครงการบริการ
วิชาการไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา 
ผลการด าเนินงานบรรลุ 13 
รายวิชา 
3) จ านวนโครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการท่ีจัดเพ่ือตอบสนอง

3.1-4.1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนบริการวิชาการแก่สังคม
และแผนการใช้ประโยชน์  
ปีการศึกษา 2564 
3.1-4.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่   
20 พฤษภาคม 2565   
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ความต้องการของชุมชนหรือสังคม
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ  
ผลการด าเนินงานบรรลุ 1 
โครงการ 
4) ร้อยละของความพึงพอใจต่อ
โครงการ/กิจกรรมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงานบรรลุ ร้อยละ 80 
3.1-4.1   
โดยรายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์         
เพ่ือพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2565 3.1-4.2 

 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

คณะกรรมการบริการวิชาการคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้น า
ผลการประเมินโครงการและ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่   
20 พฤษภาคม 2565 3.1-5.1     
ณ ห้องประชุมศิลป์ทวี ชั้น M 
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลง
กรณ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
- ควรปรับเพิ่มจ านวนรายวิชาที่
บูรณาการกับการเรียนการสอนให้
ครบทุกสาขาวิชา ไม่น้อยกว่า 8 
รายวิชา  
งานบริการวิชาการ จึงน า
ข้อเสนอแนะมาด าเนินการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2565 3.1-5.2 โดยมีตัวแทน

3.1-5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2565   
3.1-5.2 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม            
ปีการศึกษา 2565 
3.1-5.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม            
ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 
4/2564 ในวันพุธ           
ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 
3.1-5.4 ร่างแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคมและ
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 
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อาจารย์จากทุกสาขาวิชา ครบทั้ง  
8 สาขาวิชา 3.1-5.2 และประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 
4/2564 ในวันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ.2565 3.1-5.3 
เพ่ือจัดท าร่างแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2565 ต่อไป 3.1-5.4 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
โดยเข้าร่วมโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจ าปี 2565  
ในกิจกรรมเวทีน าเสนอโครงการ
ย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น ประจ าปี 2565 เมื่อวันอังคาร 
ที ่15 กุมภาพันธ์ 2565            
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสาธิต
วิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนครพนม           
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ
ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเวที
น าเสนอโครงการย่อย โครงการ
ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจ าปี 
2565 ซึ่งกลุ่มท่ีน าเสนอโครงการ
ย่อย จ านวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย  
     กลุ่มท่ี 1 การท่องเที่ยวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านนาจอก อ าเภอเมือง 
จากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ, คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 3.1-6.1 
    กลุ่มท่ี 2 การท่องเที่ยวชุมชน
โฮมสเตย์บ้านน้ าก่ า อ าเภอธาตุ
พนม จากวิทยาธาตุพนม 

3.1-6.1 โครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจ าปี 
2565 
http://rdi.npu.ac.th/gallery/view
?id=120 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    กลุ่มท่ี 3 ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อม
ครามวิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านข่า 
อ าเภอศรีสงคราม จากคณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและคณะครุศาสตร์  
   กลุ่มท่ี 4 ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
ท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนบ้านพนอม 
อ าเภอท่าอุเทน จากคณะครุศาสตร์ 
   กลุ่มท่ี 5 ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนไทแสกชุมชนอาจสามารถ 
อ าเภอเมือง จากวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
และคณะเกษตรและเทคโนโลยี  

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
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มำตรฐำนที่  4   ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1    ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดตัวบ่งชี้  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะฯ มีระบบและกลไกการเข้า
ไปมีส่วนร่วมด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมซ่ึงปรากฏใน
คู่มือปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-1.1 และได้
ก าหนดผู้รับผิดชอบการใน
ด าเนินงานโดยแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประกอบไปด้วยผู้บริหาร หัวหน้า
สาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับผิดชอบ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 4.1-1.2 

4.1-1.1 คู่มือปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
4.1-1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดการ
ประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ก าหนดตัวชี้วัดของแผน ดังนี้ 
1. มีการด าเนินโครงการตามแผนฯ                
ในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  
2. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนด้านท านุบ ารุง

4.1-2.1 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2564 
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 
4.1-2.2 แผนปฏิบัติงาน
ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า          
2 โครงการ / กิจกรรม  
3. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า         
1 โครงการ  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินงาน จ านวน 7,000 บาท 
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2564    
ณ ห้องประชุมชั้น M  4.1-2.1 
และได้ด าเนินการจัดท ารูปเล่ม
แผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564 4.1-2.2 

 3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
4/2564 เพ่ือก ากับติดตามแจ้ง
เรื่องแผนปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา
2564 ให้คณะกรรมการทราบ   
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564      
ณ ห้องประชุมชั้น M 4.1-3.1 
และประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2564 
เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมชั้น M 4.1-3.2 

4.1-3.1 รายงานการ
ประชุมครั้งที ่4/2564
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 
4.1-3.2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2564  
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564   

 4 ประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

คณะฯ ได้จัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2564 เพ่ือประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ

4.1-4.1 รายงานสรุปผล   
การด าเนินงาน โครงการ/ 
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
1. มีการด าเนินโครงการตามแผน
ฯ ในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
ผลการด าเนินการ ไม่บรรลุ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนฯทั้งหมด 4 โครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการแล้วทั้งสิ้น   
1 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 25 และโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการทั้งสิ้น 3 โครงการ   
คิดเป็นร้อยละ 75 เนื่องจาก      
2 โครงการไม่ได้จัดเพราะ
สถานการณ์โควิด-19 ในส่วน         
1 โครงการยังไม่ถึงห้วงเวลา
ด าเนินการ 
2. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริม สนับสนุนด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ / กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน ไม่บรรลุ 
ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
3. มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ 
ผลการด าเนินการ ไม่บรรลุ 
เนื่องจากไม่ได้จัดโครงการเพราะ
สถานการณ์โควิด-19 4.1-4.1 

 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะฯ ได้น าผลการประเมินในข้อ 
4 เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2565    
ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมและการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

4.1-5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 3/2565     
ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 
4.1-5.2 รายงานการประชุม
สโมสรนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ครั้งที่     
5/2565 ในวันที่            
24 เมษายน 2565 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามสภาพปัญหาโรค
ระบาดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันที่ท าให้
ไม่สามารถท ากิจกรรมรวมกลุ่ม
กันได้ในจ านวนมาก อย่างเช่น
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จากที่เคยด าเนินการออกไปท า
กิจกรรมข้างนอกให้ด าเนินการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. ให้คณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาปรับชื่อกิจกรรมให้เข้า
กับยุคสมัยให้น่าสนใจ และดึงดูด
นักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
จัดกิจกรรมที่ร่วมมือกับชุมชน
และรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ 
ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ จ าเป็นต้องเน้นการบริการ
ความรู้ และคุณประโยชน์ต่างๆ ที่
เอ้ือต่อชุมชน ที่เน้นค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 
4. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งกิจกรรมที่จะด าเนินการให้
สาขาวิชาได้ทราบเป็นรายเดือน
เพ่ือเตือนความจ าและท าให้สาขา
ไดเ้ตรียมวางแผนการด าเนินงาน
ไปกับฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ให้คณะกรรมการด าเนินการน า
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คิดและเขียนร่างโครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการ เพ่ือความ
หลากหลายของรูปแบบในการจัด
กิจกรรม 
6. ให้คณะกรรมการด าเนินการหา
ช่องทางหรือโอกาสการเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา การจัด
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
นิทรรศการ กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ท้องถิ่น อีกทั้ง มีการจัดงานส าคัญ
ตามประเพณีไทย เช่น วันไหว้ครู 
วันสงกรานต์ วันลอยกระทง    
วันเข้าพรรษา และมอบหมายให้
ชุมนุมนักศึกษาได้จัดกิจกรรมใน
ลักษณะนี้อย่างสม่ าเสมอ 4.1-5.1
และได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าว 
เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 
ในวันที่ 24 เมษายน 2565    
เพ่ือน ามาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและวางแผนการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษา
ต่อไป 4.1-5.2 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดตั้งชุมนุม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม ด้วย
จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มี
นักท่องเที่ยวไหลเวียนเข้ามาอย่าง
ไม่ขาดสายและหนึ่งสถานที่ท่ี
นักท่องเที่ยวจะต้องไปนั่นก็คือ
แลนด์มาร์คพญานาค พญาศรีสัต
นาคราช ให้นักท่องได้ไหว้บูชา
สักการะ และได้ใช้โอกาสนี้ให้
นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างระหว่าง
เรียนให้เกิดรายได้ จึงได้ตั้งชุมนุม
การแสดงศิลปวัฒนธรรมขึ้นมา
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการ
ท าพิธีกรรมและฟ้อนสักการะบูชา
ตลอดจนเครื่องบูชาต่างๆ 4.1-6.1 

4.1-6.1 รายงานสรุปการ
ด าเนินกิจกรรมของชุมนุม
การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
5.00  คะแนน 
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มำตรฐำนที่  5   ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1   ระบบและกลไกกำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.นันทภัค  ต้นโพธิ์ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะหรือ
วิทยาลัย 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดเตรียม
ห้องบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้ามา
ปรึกษาเม่ือมีปัญหา ในเรื่องการ
เรียนและเรื่องการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย ซึ่งห้องให้บริการ
ตั้งอยู่ในอาคารคณะศิลปศาสตร์ฯ 
ชั้น M 5.1-1.1 และในการ
ให้บริการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง 
คณะฯ ได้จัดเก็บข้อมูลของผู้มาใช้
บริการและเรื่องที่ผู้ใช้บริการขอ
ค าปรึกษา โดยส่วนมากเป็น
ปัญหาด้านขาดแคลน
ทุนการศึกษา และปัญหาด้าน
เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา 5.1-1.2 

5.1-1.1 ภาพถ่ายห้องให้
ค าปรึกษาฯแก่นักศึกษา 
5.1-1.2 สรุปรายงานการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ  
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน            
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

คณะฯ ได้เตรียมช่องทางการ
ให้บริการด้านข่าวสาร กิจกรรม
พิเศษหนอกหลักสูตร แหล่งงาน 
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา ได้แก่ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊คกลุ่มคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.1-2.1 เฟสบุ๊คกลุ่มกลุ่ม กยศ.

5.1-2.1 เฟสบุ๊คกลุ่มคณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
5.1-2.2 เฟสบุ๊คกลุ่มกยศ.
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.1-2.2 เพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่นักศึกษาได้อย่าง
รวดเร็วเมื่อมีกิจกรรมหรืองาน
พิเศษ รวมทั้งทุนการศึกษา
ระหว่างเรียน 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

คณะฯ ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย ได้จัด
โครงการแนะแนวอาชีพ ให้
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2565 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม 
ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้และสร้างแรง
บันดาลใจให้กับนักศึกษาท่ีก าลัง
จะส าเร็จการศึกษาทราบถึง
แนวทางต่าง ๆ หลังจากจากจบ
การศึกษาและมีความพร้อมใน
การท างาน พร้อมทั้งแนะน า
เกี่ยวกับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
โดยนางสาววิกานดา  ตั้งเตรียมใจ  
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 
เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง    
“การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
เส้นทางในการประกอบอาชีพ” 
และเจ้าหน้าที่งานบุคคลจาก
บริษัทโตโยต้านครพนม(จ ากัด) 
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการ
สัมภาษณ์งานและแหล่งงานพิเศษ
ระหว่างเรียน” 5.1-3.1 

5.1-3.1 สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการแนะ
แนวอาชีพให้นักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2564  
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2565 

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

คณะฯ ได้มีการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และจัดบริการของนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2564 5.1-4.1 โดยมี 
กล่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา        
6 สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1-4 จ านวน 
90 คน  โดยให้นักศึกษาตอบแบบ

5.1-4.1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพกาจัด
กิจกรรมและจัดบริการของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ประเมินโดยแบ่งรายการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. การจัดบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการ
เข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  
ผลการประเมินของนักศึกษา มี
ความพึงพอใจในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 3.59 
2. การจัดบริการให้ข้อมูลของ
หน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน ทั้ง
เต็มเวลา และนอกเวลา               
แก่นักศึกษา มีความพึงพอใจใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.38 
3. การจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือ
เตรียมความพร้อม เพื่อการ
ท างาน เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา และเพ่ือเป็นการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ และ
วิชาชีพแก่นักศึกษา มีความพึง
พอใจในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย  
3.60  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  แยกตาม
ประเด็นการให้บริการ 
1) ควรมีการเร่งรัดการด าเนินงาน
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
2) ควรทบทวนระบบการกู้ยืมเงิน        
กยศ. ให้มีความรวดเร็ว ไม่ตก
หล่นส าหรับนักศึกษาทุกคน 

 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

งานกยศ. ได้ประชุมกับรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ แจ้ง
ก าหนดการการให้กู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับ 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 4 
ฉบับ ซึ่งมีการเลื่อนก าหนดเวลา
การให้กู้ยืมเงินตามการเปิดภาค
เรียนที่เลื่อนออกไปเพราะ
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 
และได้แจ้งเข้าที่ประชุม

5.1-5.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 10/2564   
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
10/2564 5.1-5.1 เพ่ือให้ทราบ
เหตุของการล่าช้า 
- งานกยศ. มีการรายงานติดตาม
นักศึกษาท่ีมีการส่งเอกสารล่าช้า
โดยแจ้งทางไลน์เพ่ือให้หัวหน้า
สาขาวิชารับทราบอย่างต่อเนื่อง 
- งาน กยศ. ได้รายงานจ านวนเงิน
ที่โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
ต่อเนื่อง 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะฯ ได้จัดโครงการในหัวข้อ 
“การพัฒนาบุคลิกภาพพ่ีพึง
ประสงค์ในสถานประกอบการ” 
โดยมีอาจารย์อานันท์นิตย์  
มโนรมย์ เป็นวิทยากร ท าให้ศิษย์
เก่าได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
การปรับสภาพการท างาน      
5.1-6.1 

5.1-6.1 สรุปรายงานการ
พัฒนาบุคลิกภาพที่พึง
ประสงค์ในสถาน
ประกอบการ ในวันที่ 11  
ธันวาคม 2564 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.2 ระบบและกลไกกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรีของคณะหรือวิทยำลัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์  
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยยุทธวชิรภำรัชต์  หัตทยำรักษ์  

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

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

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะหรือวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา
2564 5.2-1.1 และได้ด าเนินการ
ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 
3/2564 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2564 ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 5.2-1.2 และได้
ด าเนินการสรุปการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 เป็นรูปเล่มแผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 2564 
5.2-1.3 

5.2-1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2-1.2 รายงานประชุม
การจัดท าแผนฯ ครั้งที่ 
3/2564 วันที่ 12 
กรกฎาคม 2564 
5.2-1.3 แผนปฏิบัติงาน 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต  
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติอย่างน้อย 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 
(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและในแผนฯไดร้ะบุ
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตฯ TQF ทั้ง 5 ด้านอย่าง
ครบถ้วน ดังนี้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 
โครงการพัฒนานักศึกษา : 
กิจกรรมพาน้องใหม่ไหว้พระธาตุ
พนม ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 
 

5.2-2.1 แผนปฏิบัติงาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2-2.2 รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน โครงการ/ 
กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
(4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ด้านความรู้ ได้แก่ 
โครงการพัฒนานักศึกษา : 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 
2564 
3. ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ 
โครงการพัฒนานักศึกษา : 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมย่อยกิจกรรมเตรียม
ความพร้อม ระหว่างวันที่        
21 – 25 มิถุนายน 2564 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ได้แก่ 
โครงการพัฒนานักศึกษา : 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมย่อยสานสัมพันธ์น้องใหม่ 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 
2564 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
โครงการอบรมเสริมทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในวันที่  13 มีนาคม 2565     
5.2-2.1 และได้ด าเนินการสรุป
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564       
5.2-2.2 

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ให้ความรู้เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่      
13 – 14 มีนาคม 2565 วิทยากร 

5.2-3.1 รายงานสรุปการ
ด าเนินโครงการให้ความรู้
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา    
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ได้แก่ อาจารย์จุฑาลักษณ์     
แสนโท ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
และบทบาทหน้าที่ส าหรับ
นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้
น าไปใช้ในการท ากิจกรรมและ
การเรียนต่อไป 5.2-3.1 

ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 
2565 

 4 กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือ
ศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์ 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนบ้านเนินสะอาด    
ในการท านุบ ารุงศาสนา           
วัดศรีบุญเรือง หมู่บ้านเนินสะอาด 
ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม โดยให้นักศึกษา
เข้าร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาจาก
พระสงฆ์ทุกเดือน ตลอดปี
การศึกษา 2564 5.2-4.1 

5.2-4.1 รายงานสรุปการ
ด าเนินกิจกรรมการแสดง
พระธรรมเทศนา
ประจ าเดือน ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 5 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดย
ปรากฏในรายงานผลการด าเนิน
โครงการ ประจ าปีการศึกษา 
2564 5.2-5.1 

5.2-5.1 รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน โครงการ   
/กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564 

 6 ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได้จัดท าสรุปประเมินผล
ความส าเร็จการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 
2564 เพ่ือประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยมีผลดังนี้ 
1. มีการด าเนินโครงการตามแผน
ฯในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ผลการด าเนินงาน ไม่บรรลุ
จ านวนโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนฯทั้งหมด 8 โครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการแล้วทั้งสิ้น   
5 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 62.50 และโครงการที่ยัง

5.2-6.1 รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน โครงการ/ 
กิจกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ไม่ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 3 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.50 
2. จ านวนโครงการที่ท าให้เกิด
การพัฒนาตามการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ ที่ 21 บรรลุเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ / 
กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ ด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม จ านวน        
1 โครงการ 
3. จ านวนโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
ทั้ง 5 ด้าน บรรลุเป้าหมายทั้ง 5 
ด้าน 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ
ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติครบทั้ง 
5 ด้าน 5.1-6.1 

 7 น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คณะฯ ได้น าผลการประเมินใน
ข้อ 6 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2565    
ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพ่ือหา
ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมและการด าเนินงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา โดยที่
ประชุมมีมต ิดังนี้ 
1. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ปรับวิธีการด าเนินกิจกรรมให้
เป็นไปตามสภาพปัญหาโรค
ระบาดท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันที่ท าให้
ไม่สามารถท ากิจกรรมรวมกลุ่ม
กันได้ในจ านวนมาก อย่างเช่น
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
จากที่เคยด าเนินการออกไปท า

5.2-7.1 รายงานการ
ประชุมประจ าคณะฯ  
ครั้งที ่3/2565 เมื่อวันที่   
9 มีนาคม 2565 
5.2-7.2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา ครั้งที่    
5/2565 เมื่อวันที่         
24 เมษายน 2565 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
กิจกรรมข้างนอกให้ด าเนินการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 
2. ให้คณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาปรับชื่อกิจกรรมให้เข้า
กับยุคสมัยให้น่าสนใจ และดึงดูด
นักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม 
3. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
จัดกิจกรรมที่ร่วมมือกับชุมชน
และรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ 
ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรม
ต่างๆ จ าเป็นต้องเน้นการบริการ
ความรู้ และคุณประโยชน์ต่างๆ 
ที่เอ้ือต่อชุมชน ที่เน้นค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ
มหาวิทยาลัย 
4. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
แจ้งกิจกรรมที่จะด าเนินการให้
สาขาวิชาได้ทราบเป็นรายเดือน
เพ่ือเตือนความจ าและท าให้สาขา
ไดเ้ตรียมวางแผนการด าเนินงาน
ไปกับฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
น านักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิดและเขียนร่างโครงการ/
กิจกรรมทุกโครงการ เพ่ือความ
หลากหลายของรูปแบบในการจัด
กิจกรรม 
6. ให้คณะกรรมการด าเนินการ
หาช่องทางหรือโอกาสการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา การจัด
นิทรรศการ กิจกรรมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ท้องถิ่น อีกทั้ง มีการจัดงาน
ส าคัญตามประเพณีไทย เช่น    
วันไหว้ครู วันสงกรานต์ วันลอย
กระทงวันเข้าพรรษา และ
มอบหมายให้ชุมนุมนักศึกษาได้
จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่าง
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สม่ าเสมอ 5.2-7.1 และได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าว เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 
24 เมษายน 2565 เพ่ือน ามา
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมด้าน
พัฒนานักศึกษา และวางแผนการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
5.2-7.2 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสังกัดคณะหรือ
วิทยำลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ  นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.กิตติยำ  กิ่งไม้กลำง 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.กิตติยำ  กิ่งไม้กลำง 

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

 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน 
อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง 

- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ 
จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน X 100 

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

  2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน  
  2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน  
  2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

คะแนนที่ได้  =  
 

5- 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3)  

4  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
สำขำวิชำ รวมค่ำ FTES จ ำนวนอำจำรย์ ร้อยละ 

ระดับปริญญำตรี 
ด้ำนสังคมศำสตร์ 
    1. สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ 494.36 7 -72 
    2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 42.33 6 -76 
    3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 125.75 10 -60 
     4. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 19.25 8 -68 
    5. สาขาวิชาภาษาจีน 100.08 5 -80 

รวมด้ำนสังคมศำสตร์ 781.78 36 -356 
ด้ำนนิติศำสตร ์
    1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 389.47 6 -88 

รวมด้ำนนิติศำสตร์ 389.47 6 -88 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
    1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 9.38 3 -88 

รวมระดับบัณฑิตศึกษำ 9.38 3 -88 
รวมคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 1188.13 45 -532 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ระดับปริญญาตรี                   
มีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 1171.25 ระดับบัณฑิตศึกษามีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 9.38 และเมื่อปรับค่าจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรีแล้วมีสัดส่วนจ านวนเท่ากับ 
1171.25+(1.8X9.38) = 1188.13 คณะมีจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2564 จ านวน 45 คน    
โดยค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ 5.60 คิดเป็น 3.60 
คะแนน ซึ่งค านวณตามสูตร ดังนี้  
สูตรกำรค ำนวณ 
 1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน 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 
หมำยเหตุ :   - ค่า FTES ทั้งคณะ = 1188.13 
                 - จ านวนอาจารย์ทั้งคณะ = 45 
                 - สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน =  25:1 
 

คะแนนที่ได้ = 3.60 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.4 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมของ
คณะหรือวิทยำลัย 

ชนิดชองตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

เพ่ือการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม        
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
ถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

คณะฯ มีระบบและกลไก
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของสถาบันและ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด โดยมีระบบบริหาร
งานวิจัยในคู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.4-1.1 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2564 5.4-1.2      
มีแผนปฏิบัติงานวิจัย 
ประจ าปี งบประมาณ 2565 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ คณะฯ 5.4-1.3      
มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย ระบบ
ฐานข้อมูลวิจัย และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 
5.4-1.4 

5.4-1.1 คู่มือบริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
นครพนม 
5.4-1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยประจ าคณะฯ 
5.4-1.3 แผนปฏิบัติราชการ
งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  
5.4-1.4 ระบบฐานข้อมูล
วิจัย และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

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

คณะฯ มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์
ของสถาบันโดยมี
ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 5.4-2.1 มีห้อง
สารสนเทศเพ่ือการสืบค้น 
ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม      
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย    
5.4-2.2 ระบบอินเตอร์เน็ตที่มี
ความปลอดภัย มีการยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้ก่อนเข้าสู่ระบบ
อินเตอร์เน็ต 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/  
5.4-2.3 การประชุมวิชาการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13     
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความ    
ท้าทาย” ระหว่างสาขาวิชา    
รัฐประศาสนศาสตร์       
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ร่วมกับสมาคม    
รัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 
24-25 พฤศจิกายน 2564   
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.4-2.4 
 
 
 
 

5.4-2.1 รูปศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
5.4-2.2 รูปห้องสารสนเทศ
สนเทศเพ่ือการสืบค้น ส านัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลวิจัย 
5.4-2.3 ระบบอินเตอร์เน็ต
เพ่ือการสืบค้น 
http://rdi.npu.ac.th/rdb/   
5.4-2.4 การประชุมวิชาการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ 
: ปัญหา โอกาส และความ
ท้าทาย” ระหว่างสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ร่วมกับสมาคม 
รัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 
24-25 พฤศจิกายน 2564  
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือ

กองทุนคณะของคณะหรือ
วิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนงานวิจัย
หรืองานสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรม 

คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณของคณะเพ่ือเป็น
ทุนวิจัย โดยมีประกาศคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
การรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
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 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 
บาท 5.4-3.1 และประกาศ
คณะฯ เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2565 5.4-3.2 

5.4-3.1 ประกาศคณะฯ 
เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 12 ทุน 
5.4-3.2 ประกาศคณะฯ 
เรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ 2565 

 4 จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือ
เงินรายได้หรือกองทุนของคณะ
หรือมหาวิทยาลัย เพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
การประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คณะฯ มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน  
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  โดยจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ ในการ
ให้ทุนวิจัย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่และตีพิมพ์
ผลงาน ที่ปรากฏในสัญญาทุน
วิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 150,000 บาท 

5.4-4.1 สัญญาทุนวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
5.4-4.2 การประชุมวิชาการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “พลวัต
รัฐประศาสนศาสตร์ : ปัญหา 
โอกาส และความท้าทาย” 
ระหว่าง สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
5.4-4.1 การประชุมวิชาการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13    
“พลวัตรัฐประศาสนศาสตร์ : 
ปัญหา โอกาส และความ   
ท้าทาย” ระหว่าง สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์       
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ร่วมกับสมาคม    
รัฐประศาสนศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 
24-25 พฤศจิกายน 2564   
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 5.4-4.2 

ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2564             
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัยด้านศักยภาพการ
ท าวิจัย มีการสร้างขวัญก าลังใจ
และยกย่องอาจารย์และนักวิจัย
ที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดีเด่น 

คณะฯ จัดโครงการจัดการ
ความรู้ (KM) ด้านการวิจัย  
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564  
และในวันที่ 21 ธันวาคม 
2564 ในหัวข้อ เทคนิคการ
เขียนขอทุนวิจัย บพท.65   
ให้ได้ใจแหล่งทนุ โดยมี
วิทยากร คือ อาจารย์คมศักดิ์ 
หารไชย จากคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
นครพนม การแลกเปลี่ยนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง 
5.4-5.1 คณะฯ ได้มอบเกียรติ
บัตรยกย่องนักวิจัย ในการไป
น าเสนอผลงานวิจัยและการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย จ านวน 
33 คน 5.4-5.2 

5.4-5.1 สรุปโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย  
5.4-5.2 เกียรติบัตรยกย่อง
นักวิจัย จ านวน 33 คน 

 6 มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ใน
กรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิ์ของวิจัย

คณะฯ มีประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
เพ่ือชี้แจงระบบและกลไกของ

5.4-6.1 สรุปรายงาน    
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 
1/2564 วันที่               
17 พฤศจิกายน 2564 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
5.4-6.1 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน 
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ตัวช้ีวัดที่  5.5 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรมของคณะหรือ
วิทยำลัย   

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผู้ตรวจสอบ ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.อำติมำ  โอภำส 
ผู้จัดเก็บข้อมูล น.ส.อำติมำ  โอภำส 

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

 
  กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
 กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

   จ านวนเงินสนับสนุนวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน   

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

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ  = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
         2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  =     
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก  

X100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

 
 
 
 
 
 



 
 

83 
 

ผลกำรค ำนวณ 
ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน หลักฐำน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในสถาบัน 

150,000 บาท 5.5-1.1 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 12 ทุน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 150,000 บาท  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จากภายนอกสถาบัน 

5,075,080 
บาท 

5.5-1.2 สัญญาทุนวิจัย 
จ านวน 6 ทุน 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,075,080 

บาท 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

45 คน 5.5-1.3 ตารางแสดง
จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 
2564 

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 45 คน  
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

-  

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -  
  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
  - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -  

 *หมำยเหตุ : คณะไม่มีมีนักวิจัยประจ า  
ทุนภายใน  

ที่ ชื่อผู้วิจัย เรื่อง จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1 อ.ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมรับมือภัยน้ าท่วมของ
ชุมชนในเขตพื้นที่อ าเภอดศรีสงครามจังหวัดนครพนม 

12,000 

2 อ.ปรียากร บุญธรรม ส ารวจความนิยมของผู้เรียนภาษาจีนที่มีผลต่อผลงาน
วรรณกรรมจีนร่วมสมัย 

10,000 

3 อ.ภาวิณี เรืองจิรารัตน์ /
อ.ปวีณา แพงสอน 

การวิเคราะห์การใช้ภาษาในชื่อชีรี่ส์จีน 10,000 

4 อ.ดร.เขมิกา ทองเรือง บทบาทการพฒันาท้องถิ่นของผูใ้หญ่บ้านในอ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม 

14,000 

5 อ.ณัฐภณ อันชัน /  
อ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท ์

ปัญหากลุ่มผู้ถูกกักตัว 14 วัน ในศูนย์ปฏบิัติการ Local 
Quarantine ของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตาม
พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 จังหวัดนครพนม 

12,000 
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ที่ ชื่อผู้วิจัย เรื่อง จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

6 อ.เจษฎา ไชยตา /  
อ.ณัฐภณ อันชัน 

ปัญหาการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อกการออก
กฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 ต าบลไชยบุรี อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

13,000 

7 อ.ดร.สุริยนต์  
หลาบหนองแสง 

ความพร้อมของแรงงานนอกระบบในการเข้าสูส่ังคมสงูอายุ 
: กรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดนครพนม 

12,000 

8 อ.ดร.คณิน เชื้อดวงผุย / 
อ.ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี / 
ผศ.ดร.วิสิฎฐ์ คิดค าส่วน / 
อ.ดร.สุริยา ค าหว่าน 

ตัวตนคนข้ามชาติ : การเคลื่อนย้ายและคุณภาพชีวติของ
แรงงานข้ามขาติสัญชาตลิาวในเขตอ าเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม 

13,000 

9 ผศ.ดร.ส าราญ วิเศษ การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม กรณีศึกษา 
เทศบาลต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล 

16,000 

10 อ.ดร.วรวุฒิ อินทนนท ์ รูปแบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ ในเทศบาลต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

13,000 

11 อ.อานันท์นิตย์ มโนรมย ์ การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ 3 ภาษาเพื่อการเรียนรู้
อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมนิต์ บ้านนาจอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

15,000 

12 อ.ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ 
อ.ดร.เขมิกา ทองเรือง 

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ต าบลท่าค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

10,000 

รวมทั้งสิ้น (-หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน-) 150,000 
 

ทุนภำยนอก 
ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หน่วยงำน จ ำนวนเงิน 

(บำท) 
1 อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย 

 
โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกลไกระดับ
จังหวัดและเครือข่ายคนไร้บา้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บา้น 
จังหวัดขอนแก่น 

กองทุนสนบัสนุนการสรา้ง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

2,193,300 

2 อาจารย์ ดร.อนุชิต  
สิงห์สุวรรณ   
 

โครงการการศึกษาแนวทาง การ
จัดการองค์ความรู้ เพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีน
ไดโนเสาร์ อ าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม 

กองทุนจัดการซากดึกด า
บรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

257,780 

3 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เมืองนครพนมเพื่อก่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 280,000 
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ที่ รำยชื่อ-คณะผู้วิจัย ชื่อเรื่อง หน่วยงำน จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

4 อาจารย์จุฑาลักษณ์  
แสนโท 
 

โครงการวิจัยและพฒันาการผลติ
สื่อเพื่อกระตุ้นพัฒนาการและ
สร้างการเรียนรู้การใช้ชีวติวิถีใหม่
ส าหรับเด็กพิการ แถบชายแดน
ลุ่มน้ าโขง 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

2,024,000 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
กชกร เดชะค าภ ู
 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่คงผู้สงูอายุใน
ครอบครัวข้ามรุ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
นครพนม 

มหาวิทยาลยันครพนม 280,000 

6 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์  
เจียวิริยบุญญา 
 

การส ารวจภาพรวมของ
สถานการณป์ัจจุบนัที่เก่ียวข้อง
กับอคติในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
และกลุ่มแรงงานชาติพนัธุ์ใน
ชุมชนพหุวัฒนธรรมของจังหวัด
นครพนม 

ศูนย์มานษุยวิทยาสิรินธร 40,000 

รวมทั้งสิ้น (-ห้ำล้ำนเจ็ดหมืน่หำ้พนัแปดสิบบำทถ้วน-) 5,075,080 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 คณะฯ มี เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิ จั ย                     
ในปีงบประมาณ 2565 จากภายในสถาบัน จ านวน 150,000 บาท และภายนอกสถาบัน จ านวน 5,075,080 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (150,000 + 5,075,080) = 5,225,080 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจ านวน 45 คน ดังนั้น คณะฯ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ 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 
 

คะแนนที่ได้ = 
 

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

2. ผศ.ดร.อภิกนิษฐำ นำเลำห์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบัณฑิตศึกษำ 
3. ดร.คณิน เชื้อดวงผุย รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ วิจัยฯ 

ผู้รับผิดชอบ 1. นำงกัญจนพร ยืนนำน 2. นำงสภำพร คงเกษม 3. น.ส.ธิติมำ สีสุทร 
4. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 5. นำยปิยรัตน์ บุตรศรี 6. น.ส.อำติมำ โอภำส       
7. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 8. น.ส.วชิรญำณ์ มีบุญ  
9. น.ส.นันทวัน นรสำร 10. น.ส.พัชรี พ่อบุตรดี  

ผู้จัดเก็บข้อมูล 1. นำงกัญจนพร ยืนนำน 2. นำงสภำพร คงเกษม 3. น.ส.ธิติมำ สีสุทร 
4. น.ส.ประภำพร สุริยสิทธิ์ 5. นำยปิยรัตน์ บุตรศรี 6. น.ส.อำติมำ โอภำส       
7. นำยยุทธวชิรภำรัชต์ หัตทยำรักษ์ 8. น.ส.วชิรญำณ์ มีบุญ  
9. น.ส.นันทวัน นรสำร 10. น.ส.พัชรี พ่อบุตรดี 

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 – 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

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

คณะฯ มีการด าเนินการจัดท า
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์     
5 ปี (2565-2569) และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 5.6-1.1,  
5.6-1.2 และจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2565 5.6-1.3 ในวันที่ 4 
สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยผ่านการพิจารณา
จากที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 9/2564 วันพุธ      
ที่ 25 สิงหาคม 2564 5.6-1.4 
โดยมีการวิเคราะห์ SWOT      
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในคณะ มีการบรรจุ

5.6-1.1 แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
แผนกลยุทธ์ 5 ปี       
(2565-2569) 
5.6-1.2 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
5.6-1.3 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
5.6-1.4 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
9/2564 วันพุธ ที่            
25 สิงหาคม 2564 
5.6-1.5 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน รอบ    
3 เดือน ไตรมาส 1     
(ตุลาคม 64-ธันวาคม 64) 
5.6-1.6 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
โครงการที่สร้างรายได้ให้กับคณะ 
เพ่ือท าให้แผนกลยุทธ์ฯสมบูรณ์
ครบถ้วน  และจะด าเนินงานน า
ร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2565     
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2564 
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรียบร้อย
แล้ว มีการด าเนินงานตามแผน
และรายงานผลการด าเนินงาน 
รอบ  3 เดือน ไตรมาส 1 
(ตุลาคม-ธันวาคม 64) 5.6-1.5 
โดยครั้งที่ 1 ได้ รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและเข้าพิจารณาในที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธ ที่ 23 
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 5.6-1.6    
และครั้งที่ 2 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนรอบ 6 เดือน 
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 
65) 5.6-1.7 ได้รายงานผลต่อ
ผู้บริหารและเข้าพิจารณาในที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 4/2565 วันพุธ             
ที่ 27 เดือนเมษายน 2565  
5.6-1.8 

2/2565 วันพุธ ที่ 23 เดือน
กุมภาพันธ์  2565 
5.6-1.7 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน รอบ    
6 เดือน 
5.6-1.8 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2565 วันพุธ ที่ 27 เดือน
เมษายน 2565 

 2 การก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงิน โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร

คณะฯ ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินการตามกลยุทธ์ทาง
การเงินโดยเข้าร่วมโครงการ   
การเขียนรายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
ในการคิดวิเคราะห์จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) และการคิดวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
(Unit Cost) ระดับหลักสูตร 
คณะฯ ได้จัดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 

5.6-2.1 รายงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตแต่ละหลักสูตร 
ประจ าปี 2564 
5.6-2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 4/2565 วันที่         
27 เมษายน 2565 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
หลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขันและน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
หรือวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

บุคลากร และการจัดการเรียน
การสอน ตามรายงานการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 
ระดับหลักสูตร โดยเรียงล าดับ
จากสาขาที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ า
ที่สุดถึงต้นทุนสูงที่สุด ระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มี
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต 
32,916.88 บาท ต่อ (FTES) 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต 32,943.27 บาท 
ต่อ (FTES) 
สาขาวิชาภาษาจีน มีต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต 33,375.11 บาท 
ต่อ (FTES) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิต 34,301.24 
บาท ต่อ (FTES) 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีต้นทุนต่อหน่วย
การผลิต 35,619.03 บาท ต่อ 
(FTES) 
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว มีต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิต 41,418.83 บาท 
ต่อ (FTES) 
ในส่วนของต้นทุนต่อหน่วยการ
ผลิต ระดับหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน  มีต้นทุน
ต่อหน่วยการผลิต  40,234.54 
บาท ต่อ (FTES) 5.6-2.1 
และน าผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยการผลิตเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่        
27 เมษายน 2565 5.6-2.2 



 
 

89 
 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 3 การก ากับติดตามส่งเสริม

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

การเรียนการสอน  
คณะฯ ได้ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม
ให้หลักสูตรด าเนินการตามพันธ
กิจคณะ โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ครั้งที่ 5/2564 วันพุธที่ 3 
พฤศจิกายน 2564 เพ่ือแจ้ง
คณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 มีการ
ติดตามการส่งผลการเรียน 
รวมถึงการติดตาม มคอ.3 และ 
มคอ.5 ภาคเรียนที่ 1/2564 อีก
ทั้งพิจารณารายวิชาหรือกิจกรรม
ที่เสริมทักษะการพูดในที่
สาธารณะ และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 5.6-3.1 
และครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2565 แจ้งคณาจารย์
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1/2565 และก ากับ
ติดตาม มคอ.3 ภาคเรียนที่ 
1/2565 5.6-3.2 
 
การวิจัย  
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร 
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจ โดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
เพ่ือก ากับติดตามทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ 2564 และการ
พิจารณาทุนวิจัย ทุนการผลิต
ต ารา ก ากับติดตามทุนวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2565   
และการพิจารณาผลงานวิจัย
ดีเด่นประจ าปี 2564 ซึ่งปรากฎ
อยู่ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 

การเรียนการสอน  
5.6-3.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ 5/2564    
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 
2564 
5.6-3.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ครั้งที่ 1/2565  
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิจัย  
5.6-3.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
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วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  
5.6-3.2 
 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
ฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
1. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่     
15 ต.ค. 64 โดยมีการจัดท า   
แผนบริการวิชาการและก าหนด
พ้ืนที่เป้าหมาย ครั้งที่ 2/2564  
5.6-3.3 
2. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่       
5 ม.ค. 65 โดยมีการพิจารณาร่าง
โครงการ Mahachai Smart 
Leader (MSL) : การเสริมพลัง
ความรู้และศักยภาพผู้น าเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่ภายใต้ 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้น า
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)   
ณ ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 5.6-3.4 
3. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่      
25 ม.ค. 65 โดยเตรียมความ
พร้อมจัดโครงการ Mahachai 
Smart Leader (MSL) 5.6-3.5 
4. ครั้ง 4/2564 เมื่อวันที่         
1 มิ.ย. 65 โดยมีการสรุปผล   
การด าเนินโครงการ Mahachai 
Smart Leader (MSL) และ
รายงานผลการด าเนินงานของ
งานบริการวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 5.6-3.6 
 
 
 
 
 

 
 
 
การบริการทางวิชาการ     
แก่สังคม 
5.6-3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่    
15 ต.ค. 64 
5.6-3.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่     
5 ม.ค. 65 
5.6-3.5 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่    
25 ม.ค. 65 
5.6-3.6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ คณะศิลปศาสตร์ฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่     
1 มิ.ย.65  
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การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะฯ มีการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินการและวิเคราะห์ผลลัพธ์
ตามพันธกิจโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 
4/2564 เพ่ือก ากับติดตามแจ้ง
เรื่องแผนปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา
2564 ให้คณะกรรมการทราบ  
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564      
ณ ห้องประชุมชั้น M 5.6-3.7 
และประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6/2564 
เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมปีการศึกษา 
2564 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุมชั้น M 5.6-3.8 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5.6-3.7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งที ่4/2564 วันที่ 18 
สิงหาคม 2564 
5.6-3.8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 23 
ธันวาคม 2564   

 4 มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักทาง
วิชาการและประกาศใช้
ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา และ
มีการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินที่เป็นผลเกิดจาก
การวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะหรือ
วิทยาลัย 

คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหาร 
ความเสี่ยงในวันที่ 5 สิงหาคม 
2564  โดยได้พิจารณาวิเคราะห์
และจัดล าดับของความเสี่ยงจาก    
ค่าโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดท้ังปัจจัยภายในและ
ภายนอก  โดยได้วิเคราะห์ตาม
มาตรฐาน ตามขั้นตอนทั้งหมด
และเป็นแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565    
5.6-4.1,5.6-4.2 ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยง 
ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่   
1. จ านวนอาจารย์ที่ต าแหน่งทาง
วิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 
ก.พ.อ. ก าหนด   
2. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เงินรายได้ลดลง  

5.6-4.1 ค าสั่งจัดท าแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร   
ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
5.6-4.2 แผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
2565 
5.6-4.3 ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2564 
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 
5.6-4.4 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 3 เดือน  
ไตรมาส 1 
5.6-4.5 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2565 วันพุธ ที่ 23 เดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
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3. ผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์      
ในวารสารนานาชาติ มีจ านวน
น้อย โดยผ่านการพิจารณาจาก   
ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 9/2564 วันพุธ ที่         
25 สิงหาคม 2564 5.6-4.3       
มีการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 3 เดือน ไตรมาส 
1 (ตุลาคม - ธันวาคม 64)        
5.6-4.4 โดยครั้งที่ 1 ได้รายงาน
ผลต่อผู้บริหารและเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 2/2565 วันพุธ              
ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
5.6-4.5 และครั้งที่ 2 รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน       
ไตรมาส 2 5.6-4.6 ได้รายงานผล
ต่อผู้บริหารและเข้าพิจารณา    
ในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งที่ 4/2565 วันพุธ             
ที่ 27 เดือนเมษายน 2565     
5.6-4.7 

5.6-4.6 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน  
ไตรมาส 2 
5.6-4.7 รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
4/2565 วันพุธ ที่ 27 เดือน
เมษายน 2565 

 5 บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
10 ประการ ทั้งในระดับ
คณะหรือวิทยาลัย โดยมี
ระบบและกลไกในการ
ประเมินผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างชัดเจน 

ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น
เครื่องมือในการบริหาร ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล     
10 ด้าน โดยมีระบบและกลไก  
ในการประเมินผลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ชัดเจน คือ                                             
1. หลักประสิทธิผล            
คณะฯ มีโครงสร้างองค์กร      
5.6-5.1 โครงสร้างการบริหาร   
มีระบบและกลไกลในการ
วางแผน เพ่ือให้ได้แผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติราชการมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

5.6-5.1 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหาร 
5.6-5.2 แผนกลยุทธ์ 5 ปี 
(2560-2564) 
5.6-5.3 แนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
5.6-5.4 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
5.6-5.5 เว็บไซต์ของคณะฯ 
5.6-5.6 แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม 
5.6-5.7 คู่มือปฏิบัติงาน 
ส านักงานคณบดี 
5.6-5.8 ค าสั่งคณะฯ เรื่อง
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
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ในการจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ ตาม
โครงสร้างองค์การและโครงการ
สร้างการบริหาร ตามเอกสาร
โครงสร้างองค์กร ,โครงสร้างการ
บริหารองค์การ คณะฯ มีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ SWOT ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายของสภา
สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันและได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน โดยได้
จัดท าโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนกลยุทธ์และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564     
โดยมีส่วนร่วมกับบุคลากรภายใน
คณะฯ มีตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาและพระราชบัญญัติ
สถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบ
แผนอุดมศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าโครงการ
ทบทวนกลยุทธ์ 5.6-5.2       
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565     
5.6-5.3 ตามเอกสารรายงานสรุป
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทย์ 5 ปี  
(2565-2569) , แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 และมีการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2565-2569 5.6-5.4
แผนตามเอกสารแผนกลยุทธ์ทาง

ในส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.9 เว็ปเพจของคณะฯ/ 
facebook  
5.6-5.10 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง การมอบหมายงานให้
รองคณบดีปฏิบัติราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.11 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.12 สรุปผล
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
ส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
5.6-5.13 โครงสร้างองค์กร
และโครงสร้างการบริหาร
องค์กร 
5.6-5.14 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.15 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.16 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.17 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เรื่อง การมอบหมายรอง
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การเงิน 2565-2569 จากนั้นได้มี
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับ
สถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
5.6-5.5 มีการชี้แจงท าความ
เข้าใจกับผู้บริหารถึงวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และเป้าหมายของกลยุทธ์ 
และมีการก าหนดหน่วยงาน
ภายในรับผิดชอบด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 5.6-5.6 อย่างเป็น
ทางการ โดยการน าแผนกลยุทธ์
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ประจ าเดือนตุลาคม 
2564  

2. หลักประสิทธิภาพ          
คณะฯ มีระบบและกลไก โดยใช้
กระบวนการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เป็นไปตามการบริหารราชการ  
ในการปฏิบัติงานในส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คือ คู่มือปฏิบัติงาน
ส านักงานคณบดี 5.6-5.7 และ 
ค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ในส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตาม
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.8 โดยใช้
เทคนิคและเครื่องมือ คือ การใช้
การติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เว็ปเพจ
คณะฯ และ facebook         
5.6-5.9 ของคณะฯ ตาม
เอกสารเว็ปเพจคณะฯ และ 
facebook คณะฯ โดยมีการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน โดยให้

คณบดีปฏิบัติราชการแทน
คณบดี  
5.6-5.18 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เรื่อง การมอบหมายปฏิบัติ
ราชการแทนคณบดี  
5.6-5.19 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาภาคปกติ ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2564      
และค าสั่งคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ที่เรื่อง 
แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาภาคปกติ ประจ า
ภาคเรียนที่ 2/2564   
5.6-5.20 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ  
5.6-5.21 บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอให้ส่งใช้เงินยืมเงิน
ทดรองราชการ  
5.6-5.22 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม แต่งตั้งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่  
5.6-5.23 ชุดเบิกจ่ายพัสดุ
ของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.24 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานสอบสัมภาษณ์
ประเภทแฟ้มสะสมงาน
ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.6-5.25 เอกสารเว็ปเพจ
คณะ  
5.6-5.26 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง แต่งตั้ง
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เป็นไปตามระบบการบังคับบัญชา
ตามสายงานที่ก ากับดูแลในการ
ปฏิบัติงานส าเร็จเรียบร้อยมีการ
ติดตาม ตามระยะเวลาของ
แผนงานของแต่ละงานโดย
ผู้บังคับบัญชาระดับรองคณบดี 
5.6-5.10  

3. หลักการตอบสนอง        
คณะฯ มีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน การบริการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยยึดตาม
แผนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน
งาน ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ตามเอกสาร
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.11   
และมีการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ในการ
ปฏิบัติงานของสายสนับสนุนทั้ง 
หน่วยงาน เพ่ือน ามาประเมินผล
การปฏิบัติงาน และภาพสะท้อน
ของการท างานนั้น น าไปสู่การ
พัฒนาต่อไป ตามเอการรายงาน
สรุปผลแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน 
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร ์5.6-5.12 

4. หลักความรับผิดชอบ  
ผู้บริหารคณะฯ มีระบบและกลไก
โดยใช้กระบวนการจัดตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.27 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง แต่งตั้งรอง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
5.6-5.28 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี 
5.6-5.29 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง การ
มอบหมายงานให้รองคณบดี
ปฏิบัติราชการแทนคณบดี 
5.6-5.30 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
นักศึกษาภาคปกติ ประจ า
ภาคเรียนที่ 1/2564 และ
ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาค
ปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2564  
5.6-5.31 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรในส านักงานคณบดี
ปฏิบัติงานในส านักงาน
คณบดี 
5.6-5.32 ค าสั่งแต่งตั้งรอง
คณบดีปฏิบัติราชการแทน 
5.6-5.33 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย
จากเงินงบประมาณ และเงิน
นอกงบประมาณ พ.ศ.2562   
5.6-5.34 ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
แนวปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  
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คณะกรรมการบริหารงานคณะ 
ตามโครงสร้างองค์กรและ
โครงสร้างการบริหารองค์กร  
ตามเอกสารโครงสร้างองค์กร 
และโครงสร้างการบริหารองค์กร  
5.6-5.13 โดยก าหนดบทบาท
หน้าที่ ภาระงานของ
คณะกรรมการบริหารงานคณะ 
ในส่วนงานต่างๆ เช่น             
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.6-5.14           
2. ค าสั่งแต่งตั้งค าสั่งคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.15                            
3. ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ตามเอกสาร 5.6-5.16            
4. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดี เพื่อให้การบริหารงานของ
คณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5.6-5.17                           
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งผู้
ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.18                           
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 5.6-5.19 

5. หลักความโปร่งใส       
ผู้บริหารคณะฯ มีกลไกการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน

5.6-5.35 ค าสั่งเรื่อง แต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่  
5.6-5.33 พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560   
5.6-5.36 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม      
ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
5.6-5.35 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
ในส านักงานคณบดีคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.37 ค าสั่งแต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงานใน
ส านักงานคณบดี 
5.6-5.38 ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงาน และ
พิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย และ
พนักงานราชการ (ประเภท
วิชาการและทั่วไป) 
5.6-5.39 การคัดเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะ
จากคณาจารย์ประจ าในคณะ   
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มีในส่วนงานต่างๆ
เช่น                                 
1. การบริหารงานการเงิน 
ผู้บริหารจะให้งานการเงินรายงาน 
สถานภาพทางการเงินของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้
คณะกรรมการประจ าคณะทราบ
ทุกเดือน เพ่ือให้การบริหารงาน
ด้านการเงินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิผล   
ตามเอกสารรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ    
5.6-5.20 และคณะผู้บริหารมีการ
ทบทวนกระบวนการท างานบน
หลักความโปร่งใสงานการเงิน 
โดยงานบัญชีจะติดตามตรวจสอบ 
การเคลียร์เงินเงินยืมทดรอง
ราชการเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ หากโครงการฯใด
ไม่สามารถเคลียร์เงินทดรอง
ราชการได้ตามก าหนด จะมีการ
แจ้งการคืนเงินทดรองราชการ
ด้วยบันทึกข้อความถึงผู้ยืมเงิน 
ทดรองราชการ/ผู้รับผิดชอบ
โครงการนั้นๆ ให้ทราบ เพ่ือป้อง
การความเสี่ยงทางการเงิน    
ตามเอกสารบันทึกข้อความ เรื่อง 
ขอให้ส่งใช้เงินยืมเงินทดรอง
ราชการ 5.6-5.21                 
2. การบริหารงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการขอแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ แต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยนครพนม 5.6-5.22
และได้มีการใช้ พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการ
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ปฏิบัติงาน เพื่อความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในการจัดท าชุด
เบิกจ่ายจะมีคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุทุกชุดเบิกจ่าย ตาม
เอกสารชุดเบิกจ่ายพัสดุของคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.6-5.23                            
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส
ตรวจสอบได้ คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือก   
5.6-5.24 บุคคลเข้าศึกษาต่อใน
คณะ มีการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่
ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
บุคคลที่มาสอบสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลการสอบได้   
และสามารถผู้ผลการสอบผ่าน
ระบบเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของ
คณะได้ 5.6-5.25 

6. หลักการมีส่วนร่วม         
คณะฯ มีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการองค์กรโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วม หลักการ 
5 ร.คือ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ ร่วมประเมิน ร่วม
แก้ปัญหา นอกจากนั้น ยังบูรณา
การของหลักการของ 
(AppreciationInforent 
Control: AIC) โดยมีช่องทางการ
รับฟังความคิดเห็นสายตรงถึง
คณบดีตามเอกสารเว็ปเพจคณะ 
และมีการแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็น
คณะกรรมการ คณะท างานต่าง 
ๆภายในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เช่น 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.6-5.26           
2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.6-5.27           
3. ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5.6-5.28                            
4.คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีค าสั่งมอบหมาย
งานหน้าที่ที่รับผิดชอบของรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย 5.6-5.29      
5. ถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
6. การปฏิบัติการสอนของ
อาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตรจะมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอน 5.6-5.30       
เพ่ือสนับสนุนบุคลากรภายใน
คณะฯ ให้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานต่างๆ ภายในคณะ 

7. หลักการกระจายอ านาจ       
คณะฯ มีระบบและกลไก       
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม   
ในการบริหารจัดการองค์กร      
โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่   
และพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน (Put The 
Right Man On The Right Job) 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งบุคลากร 
ปฏิบัติงานในส านักงานคณบดี 
5.6-5.31                       
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เพ่ือให้การด าเนินงานในคณะ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
เป็นการกระจายอ านาจของ
ผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ จึงได้มีค าสั่ง
มอบหมายงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ของรองคณบดีแต่ละฝ่าย       
และถ้าในกรณีคณบดีไม่อยู่ปฏิบัติ
ราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนคณบดี    
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.6-5.32 

8. หลักนิติธรรม                
คณะฯ มีการน าระบบและกลไก
ของหลักนิติธรรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในคณะฯ ยกตัวอย่าง
เช่น                                  
1. งานการเงิน ได้ใช้ประกาศ
มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการ
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย   
จากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ พ.ศ. 2562       
5.6-5.33 และ เรื่องแนวปฏิบัติ
ตามมาตรการประหยัดในการเบิก
ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม    
5.6-5.34                           
2. งานพัสดุ การบริหารงาน  
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง         
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ได้มีการขอแต่งตั้ง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุและได้มีการใช้ 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ    
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
พ.ศ.2560 ในการปฏิบัติงานพัสดุ 
เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม
5.6-5.35                            
3. งานทะเบียนและประมวลผล 
ได้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ในการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือให้การ
บริหารงานคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็นไปตามหลักนิติ
ธรรม 5.6-5.36 

9. หลักความเสมอภาค           
คณะฯ มีระบบและกลไกการจัด
องค์กร หรือบริหารจัดการของ
หน่วยงานภายในคณะโดยใช้หลัก
ของความเสมอภาคจากบุคลากร
ทุกระดับ มีขั้นตอนการ
มอบหมายหน้าที่ตามคุณสมบัติ
ของแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน เช่น  
มีค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงาน
ในส านักงานคณบดี เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล 
ตามเอกสารค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แต่งตั้ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 5.6-5.37    
และมีการน าระบบและกลไก  
ของหลักความเสมอภาคมาใช้  
ในการเลื่อนค่าตอบแทนของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ
ก าหนดไว้ โดยคณะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา        
การประเมินการปฏิบัติงาน   
และพิจารณาการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
ตัวแทนของแต่ละฝ่ายงานและ
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตัวแทนของคณาจารย์ในคณะ   
จะได้คณะกรรมการที่หลากหลาย
มาจากตัวแทนบุคลากรเป็น
คณะกรรมการทุกระดับ       
5.6-5.38 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ        
ผลการด าเนินงานคณะฯ มีการ
บริหารงานแบบหลักมุ่งเน้นฉันทา
มติ เช่น มีการคัดเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะจาก
คณาจารย์ประจ าในคณะ โดยวิธี
ที่เหมาะสมและตรวจสอบได้  
โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ตาม
เอกสารการคัดเลือก
คณะกรรมการประจ าคณะจาก
คณาจารย์ประจ าในคณะ       
และเพ่ือให้การด าเนินงานใน 
ส านักงานคณบดีเป็นไปตามหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ จึงมีการก าหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยงาน 5.6-5.39 

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

ส านักงานคณบดี 
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้               
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
5.6-6.1 และแต่งตั้ง                
ผู้ประสานงานคุณภาพ 
(Facilitator) ประจ าส านักงาน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.ส าราญ วิเศษ 2. นางสภาพร 
คงเกษม 3. นางสาววชิรญาณ์    
มีบุญ 5.6-6.2   
คณะฯ ด าเนินการจัดโครงการ
การจัดการความรู้ ส านักงาน

ส านักงานคณบดี 
5.6-6.1 ค าสั่งที่ 469/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้          
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 
5.6-6.2 ค าสั่งที่ 468/2564 
แต่งตั้งผู้ประสานงานคุณภาพ 
(Facilitator) ประจ า
ส านักงานคณบดีคณศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
ปีการศึกษา 2564 
5.6-6.3 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งที่ 1 
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณบดี ครั้งที่ 1 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่
ก าหนด : เทคนิคการบริการ    
ในยุคโควิด เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยเจ้าหน้าที่
ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมระดม
ความคิด และเสนอความคิดเห็น
ในประเด็นที่ก าหนด สามารถสรุป
หัวข้อได้ดังนี้  
1. การปฏิบัติในการให้บริการ 
2. ข้อควรค านึงเกี่ยวกับการ
บริการ 
3. ข้อควรระวังในการให้บริการ 
4. หัวใจของการให้บริการ     
5.6-6.3   
ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และรายงาน
ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง  
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565   
ได้ข้อสรุปว่า ประเด็นแนวทาง
ปฏิบัติ เทคนิคการบริการ       
ในยุคโควิด ได้น าไปใช้ประโยชน์
จริง ได้ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. การสร้างความพอใจ ความรัก
ใคร่เกิดจากความสัมพันธ์ทาง
จิตใจ ด้วยการมีมิตรภาพ การ
สร้างมิตรภาพเริ่มจากการสร้าง
ความพอใจ เมื่อพอใจมากขึ้นก็จะ
เป็นความรักนับถือ การสร้างให้
เกิดมิตรภาพที่ดี คือ 
1.1 ใช้หลักธรรมเป็นเครื่องยืด
เหนี่ยวใจของผู้ให้ คือ 
- การให้ความรักและช่วยเหลือให้
ผู้อื่นเป็นสุข 
- การเจรจาด้วยวาจาอ่อนหวาน 
- การประพฤติแต่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และไม่ถือตัว 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในประเด็นที่ก าหนด ในวันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2565 
5.6-6.4 รายงานสรุป
กิจกรรมการจัดการความรู้
ส านักงานคณบดี ครั้งที่ 2 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงาน  
ผลการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
5.6-6.5 รายงานสรุป
กิจกรรม ครั้งที่ 3 กิจกรรม
ร่วมแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในวันที่       
24 พฤษภาคม 2565 
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1.2 มีมารยาทและการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
- สุภาพเรียบร้อย 
- ยิ้มแย้มแจ่มใส 
- ให้ความเคารพตามควร 
- ใช้ภาษาพ้ืนเมืองเมื่อจ าเป็น 
1.3 มีจิตวิทยาในการสร้าง
สัมพันธ์ภาพ 
- เป็นนักฟังที่ดี เคารพต่อ
ความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง 
- ยอมรับและเห็นความส าคัญของ
ผู้อื่น 
- หลีกเลี่ยงการโต้แย้งพร้อมให้
การช่วยเหลือ 
- สนับสนุนความคิดที่ถูกต้อง 
- จริงใจที่จะให้ข้อเท็จจริงที่เป็น
การถูกต้อง 
1.4 การมีส่วนร่วม 
- ให้ความร่วมมือทั้งด้านความรู้  
และความสามารถเพ่ือพัฒนา
ความสุขให้แก่ชุมชน 
- ให้วิทยาทานแก่ชุมชนเท่าที่จะ
เป็น 
- ท างานเป็นทีม 
1.5 การสร้างการยอมรับในฐานะ 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบแบบแผน 
- ต้องอยู่ในวินัยอย่างเคร่งครัด 
- ไม่แสดงอาการเหยียดหยาม    
ดูหมิ่น 
2. สร้างคุณค่าของการบริการ 
2.1 การบริการผู้รับบริการที่มา
รับบริการ ณ ที่ท าการเป็นหน้าที่ 
ที่จะพึงกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง   
ข้อที่ควรปฏิบัติคือ 
- ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี
งามและสุภาพ                      
- ให้ความสะดวกและช่วยเหลือ
ตามควรด้วยความกระตือรือร้น 
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- มีความเข้าใจปัญหาของ
ผู้รับบริการที่มาติดต่อ 
- ให้ข้อมูลและความกระจ่างแก่ผู้
เข้ามาติดต่อ 
- ตรงต่อเวลาและพร้อมบริการ 
3. สร้างเสริมให้เกิดความร่วมมือ 
ในการเข้าถงึผู้รับบริการมิใช่
เพ่ือให้รัฐเป็นผู้ให้เท่านั้น แต่ส่วน
หนึ่งจะต้องมาจากการมีส่วนร่วม
ของรัฐในการบริการ กล่าวคือ 
- กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจถึง
ความต้องการให้เขาคิดแก้ปัญหา
เอง และมีความคิดริเริ่มเพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการ ด้วย
ตนเอง และพร้อมที่จะปฏิบัติด้วย
ตนเอง 
- ให้ข้อความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 
- ให้ข้อชี้แจงเพ่ือให้ผู้รับบริการมี
ส่วนร่วม 
4. เข้าถึงจิตใจผู้รับบริการ 
ความต้องการของคนที่มาสัมพันธ์
กับการบริการ จริงแล้วมีอยู่      
3 ระดับ คือ ความต้องการความ
รักการยอมรับต่อ 
4.1 อารมณ์และความรู้สึกของ   
ผู้บริการซึ่งมักจะมีความกังวลต่อ
การเป็นโรค การกลัวตาย กลัวต่อ
ปัญหาที่จะเกิดความเจ็บป่วยซึ่ง
จริงๆ แล้วคือความต้องการความ
ปลอดภัยต่อชีวิตด้วย ความกลัว  
เราต้องให้ค าอธิบายที่ชัดเจนและ
อยู่เป็นเพื่อเท่าที่จ าเป็น 
4.2 ต้องการความรักและ       
การเอ้ืออาทร ให้ความเอาใจใส่
ซักถาม 
4.3 ต้องการได้รับการยอมรับ
และเป็นส่วนหนึ่งของการ
รักษาพยาบาล นั้นคือการต้อนรับ
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ช่วยเหลือและบอกข้อมูลที่จ าเป็น
แก่ผู้รับบริการ 
- การปิดให้มิดชิด 
- การสอนก่อนกลับบ้าน 
- ฟังและตอบข้อซักถามด้วย
ความเต็มใจ 
4.4 เข้าถึงสถานะของบุคคล  
ครอบครัว และชุมชน 
-  เข้าถึงวิถีประชา (Folkway)  
ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เขาเคยชินต่อ
การปฏิบัติ 
- สมัยนิยม ที่เขามีในปัจจุบัน 
- ความนิยมชั่วคราว 5.6-6.4   
ครั้งที่ 3 กิจกรรมร่วมแรกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
กับมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 
24 พฤษภาคม 2565 โดย
เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการร่วม
ระดมความคิด และเสนอความ
คิดเห็นแรกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงานภายในหรือหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถสรุป
ได้ดังนี้  
การให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก 
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับความ
ร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้
ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจใน
การให้บริการเป็นส าคัญ ดังนั้น  
ผู้ให้บริการคือพนักงานผู้
ให้บริการทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะให้
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ 
การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุก
ประเภท เป็นต้น ต้องเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
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และความประทับใจกับ
ผู้รับบริการทุกคน และท้ายสุด
ผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญที่สุดที่
จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพและ
ทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมี
จิตส านึกในการรักการให้บริการ 
เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่าง
สมบูรณ์แบบ 
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการย้ าให้
เห็นความส าคัญของการ
ให้บริการ เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายใน
องค์กรได้มองเห็นภาพร่วมกันว่า 
เป้าหมายของการบริการ คือ     
ผู้มาติดต่อหรือลูกค้าว่าท าอย่างไร
ให้เขาพึงพอใจกลับไป โดยถือว่า
ลูกค้ามีความส าคัญ จนมีค าพูดว่า 
“Customer is King” มาช่วยกัน
ปฏิบัติตนให้เกิดผลโดยถือหลัก
ง่าย ๆ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”  
ท าให้สิ่งที่เขาต้องการให้ส าเร็จให้
ได้ด้วยยุทธศาสตร์เริ่มต้นง่ายๆ 
คือ “ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย 
ช่วยเหลือ ด้วยความเต็มใจ 
โดยเร็ว และมีคุณภาพ” ถ้าสร้าง
คุณลักษณะดังกล่าวให้เกิดได้   
จะเกิดพลังส าคัญ คือ “การบอก
ต่อ” ที่เรียกว่า “ปากต่อปาก” 
จะท าให้เกิดผลรับกลับคืน
มากกว่า อย่าลืมว่าการบริการคือ
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทุก
องค์กรทุกหน่วยงาน 5.6-6.5   
 
ด้านผลิตบัณฑิต 
คณะฯ มีค าสั่งเลขท่ี 322/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต ปี
การศึกษา 2564 ลงวันที่ 27 
กรกฎาคม 2564 5.6-6.6   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านผลิตบัณฑิต 
5.6-6.6 ค าสั่งที่ 322/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ ด้านผลิต
บัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2564 
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โดยด าเนินการจัดกิจกรรม     
การจัดการความรู้ (KM) ด้านผลิต
บัณฑิต ในวันที่ 2 มิถุนายน 
2565 ในประเด็น การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ในยุคโค
วิด-19 โดยคณะฯ ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคลากรภายนอกคณะ 
คือ ผศ.ดร.อธิราชย์ นันขันตี       
จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ได้แลกเปลี่ยนรู้
ประสบการณ์และรายงานผลการ
น าไปใช้ประโยชน์จริง 5.6-6.7   
 
ด้านวิจัย 
คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้              
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
5.6-6.8 และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เพ่ือ
ก าหนดประเด็นและเป้าหมาย
การจัดการความรู้ ปีการศึกษา 
2564 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 
ซึ่งได้ประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการวิจัย คือ การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
การสนับสนุนแหล่งทุนภายนอก 
และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่ 2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
และรายงานผลการน าไปใช้
ประโยชน์จริง ในวันที่ 21
ธันวาคม 2564 5.6-6.9 

5.6-6.7 รายงานกิจกรรม 
การจัดการความรู้ (KM)  
ด้านผลิตบัณฑิต ในวันที่ 2 
มิถุนายน 2565 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านวิจัย 
5.6-6.8 ค าสั่งที่ 296/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู้ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2564 
5.6-6.9 สรุปกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1  
เพ่ือก าหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ 
และสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งที่ 2 กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และรายงานผล
การน าไปใช้ประโยชน์จริง  
 

 7 มีการประกาศแผนอย่าง
ชัดเจน และมีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหาร
บุคลากรสายวิชาการ 
แผนการบริหารบุคลากร

คณะฯ มีแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ 5.6-7.1 
และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 5.6-7.2 
ซึ่งจะน าเสนอผ่านมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป

5.6-7.1 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
5.6-7.2 แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 



 
 

109 
 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
สายสนับสนุน แผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ และ
แผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 
20 เดือนตุลาคม 2564 และได้น า
แผนประกาศในเว็บไซต์คณะฯ 
เรียบร้อยแล้ว สรุปรายงานผล
การด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รอบ 
6 เดือน 5.6-7.3 สรุปรายงานผล
การด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
รอบ 6 เดือน 5.6-7.4 และ
รายงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 
27 เดือนเมษายน 2565 5.6-7.5 

5.6-7.3 สรุปรายงานผลการ
ด าพเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
รอบ 6 เดือน 
5.6-7.4 สรุปรายงานผลการ
ด าพเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
รอบ 6 เดือน 
5.6-7.5 สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 

 
คะแนนที่ได้ = 

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

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
         โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง       
0 – 5      
          ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดใหเ้ปน็คะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ    

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 
 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

กำรแปลงค่ำคะแนน = 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
 
 

 ร้อยละ 40 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยัน หลักฐำน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

 45 คน 5.7-1 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอก 

 21 คน 5.7-2 ตารางแสดงจ านวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ประจ าปีการศึกษา 
2564 
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 อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีดังนี้ 
 1. ผศ.ดร.ส าราญ วิเศษ 
 2. ผศ.ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ 
 3. ผศ.ดร.กชกร เดชะค าภู 
 4. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ 
 5. ดร.ปิติณัช ไศลบาท 
 6. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 7. ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ 
 8. ดร.เขมิกา ทองเรือง 
 9. ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ 
 10. ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ 
 11. ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา 
 12. ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ 
 13. ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 
 14. ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 15. ดร.วโรทัย สิริเศรณี 
 16. ดร.สุริยา ค าหว่าน 
 17. ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง 
 18. ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช 
 19. ดร.ปุณชญา ศิวานิพัทน์ 
 20. ดร.คณิน เชื้อดวงผุย 
 21. ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ  
 ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวนรวมทั้งสิ้น     
45 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ประจ าปฏิบัติงานจริง จ านวน 45 คน อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อจ านวน - คน และมีอาจารย์
ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 21 คน ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ          
(21*100)/45 = 46.67 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 5.83 คะแนน 
 
สูตรกำรค ำนวณ  

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  = 21 
X 100 

 45 
=    46.67%  
=    46.67 

X 5 
 40 

= 5.83 คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ = 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.8  อำจำรย์ประจ ำสังกัดคณะหรือวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ   
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.ส ำรำญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 

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

 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร 
 

คะแนนที่ได้ = 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

X 100 
 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด 

 2. แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

กำรแปลงค่ำคะแนน = 
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะหรือวิทยาลัย 

ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

X 5 
  ร้อยละ 60 

  
ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวนยืนยัน หลักฐำน 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ 

45 5.8-1 ตารางแสดงจ านวน
อาจารย์ประจ าคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 40 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

5 5.8-2 ตารางแสดงจ านวน
อาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ 

0 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์ 

0 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้น 45 คน จ าแนกเป็นอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 40 คน มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 5 คน โดยมีต าแหน่งเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 0.93 คะแนน 
 
 สูตรการค านวณ  
 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ = 5 
X 100 

 45 
= 11.11%  
= 11.11 

X 5 
 60 

=  0.93 คะแนน 
               

คะแนนที่ได้ = 0.93 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.9  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ   
ผู้ตรวจสอบ ผศ.ดร.ส ำรำญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ำยบริหำร และประกันฯ 
ผู้รับผิดชอบ นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 
ผู้จัดเก็บข้อมูล นำยปิยรัตน์  บุตรศรี 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 

ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
 1 มีแผนการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ขอ
มูลเชิงประจักษ์ 

คณะฯ ได้จัดท าแผนบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรสาย 
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 5.9-1.1 และแผน 
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
สายสนับสนุน ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 5.9-1.2  

5.9-1.1 แผนบริหารและ 
พัฒนาบุคลากรสาย 
วิชาการ ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 
 5.9-1.2 แผนบริหารและ 
พัฒนาบุคลากรสาย 
สนับสนุน ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 

 2 มีการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตามแผน      
ที่ก าหนด 

คณะฯ มีโครงการตามแผน 
บริหารและพัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการท้ังหมด 6 
โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการสนับสนุนการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผล
การสอนล่วงหน้าเพื่อขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์     
ในวันที่ 25 มกราคม 2565   
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-2.1 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 
แนวทางการพัฒนาตนเองเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนิน
โครงการวันที่ 3 พฤษภาคม 

5.9-2.1 สรุปภาพโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 
การประเมินผลการสอน
ล่วงหน้าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของ 
ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์     
ในวันที่ 25 มกราคม 2565  
5.9-2.2  สรุปโครงการ
พัฒนาบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการ
พัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ด าเนิน
โครงการวันที่ 3 พฤษภาคม 
2565  
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
2565 ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-2.2 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่
ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากร สาย
สนับสนุนสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะฯ ได้ด าเนินการจัด
โครงการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน   
ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 22 
ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
5.9-3.1 และโครงการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 
5.9-3.2 

5.9-3.1 สรุปโครงการ
ส่งเสริมขวัญและก าลังใจ  
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 
22 ธันวาคม 2564  
5.9-3.2 สรุปโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 
16 มิถุนายน 2565 

 4 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนน า
ความรู้และทักษะที่ได้ จากการ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน 
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะฯ มีระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และทักษะ
ที่ ได้รับจากการพัฒน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
โดย ให้บุคลากรที่ไปเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา     
ของหน่วยงาน ทั้งภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย
นครพนม กลับมาบันทึก
ข้อความรายงานการเข้าร่วม
อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อให้
บุคลากรได้รายงานว่าได้น า
ความรู้และทักษะที่ได้รับมา 
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
เกี่ยวข้อง 5.9-4.1 และได้
รายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่         
29 มิถุนายน 2565 5.9-4.2 

5..9-4.1 รายงานผลการ
เข้า ร่วมอบรม ประชุม 
สัมมนา ในปีงบประมาณ 
2565 คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
5.9-4.2 สรุปรายงานการ
ประชุมคระกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่         
29 มิถุนายน 2565 

 5 มีการให้ความรู้ ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนและดูแล
ควบคุม ให้คณาจารย์และ

คณะฯ ได้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และได้
ให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนและดูแลควบคุมให้

5.9-5.1 สรุปภาพการ
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 
2565  
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
บุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 

คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 5.9-5.1 
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา ชั้น 2 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-5.2 

5.9-5.2 คู่มือการปฏิบัติงาน 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร           
สายสนับสนุน 

คณะฯ ได้มีการรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2565 ผลการ
ด าเนินงานแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ผลการด าเนินงาน รอบ       
6 เดือน จ านวน 6 โครงการ 
ด าเนินแล้ว 4 โครงการ     
คิด เป็นร้อยละ 66.66      
5.9-6.1 และแผนบริหารและ
พัฒนา บุคลากรสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน รอบ        
6 เดือน จ านวน 5 โครงการ 
ด าเนินแล้ว 3 โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 60 5.9-6.2 
และได้รายงานที่เข้าประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 
เมษายน 2565 5.9-6.3 

5.9-6.1 สรุปรายงานผล
การด าพเนินงานแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ รอบ 6 เดือน 
5.9-6.2 สรุปรายงานผล
การด าเนินงานแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน รอบ 6 เดือน 
5.9-6.3 สรุปรายงานการ
ประชุมคระกรรมการ
ประจ าคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่         
27 เมษายน 2565 

 7 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
บริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

คณะฯ มีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ซึ่งจะน าเสนอผ่านมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 20 
เดือนตุลาคม 2564 และได้น า
แผนประกาศในเว็บไซต์คณะฯ 
เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการ

5.9-7.1 สรุปภาพโครงการ
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 
การประเมินผลการสอน
ล่วงหน้าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของ 
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์      
ในวันที่ 25 มกราคม 2565 

5.9-7.2  สรุปโครงการ
พัฒนาบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการ
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ตนเอง ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานของแผนดังกล่าว 
รอบ 6 เดือน จะรายงานเข้าท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 27 
เมษายน  2565 ได้ด าเนิน
โครงการสนับสนุนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรม
ที่ 1 การประเมินผลการสอน
ล่วงหน้าเพื่อขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการของ   
ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ ในวันที่ 
25 มกราคม 2565            
ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-7.1 และได้
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 
แนวทางการพัฒนาตนเองเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ด าเนิน
โครงการวันที่ 3 พฤษภาคม 
2565 ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 5.9-7.2 

พัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ในวันที่        
3 พฤษภาคม 2565  

 

 

 
คะแนนที่ได้ = 5.00  คะแนน 
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ส่วนที่  4   
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
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ตำรำงสรุปคะแนนตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

สรุปผลกำรประเมินรำยมำตรฐำน 
มำตรฐำน คะแนน ระดับ 

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

คะแนนเฉลี่ย 4.42 ดี 
สรุปผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนน 

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

ในคณะหรือวิทยาลัย 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 5.00 

2 1.2 การส่งเสริมคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของทุกหลักสูตรในคณะหรือ
วิทยาลัย 

5 ข้อ 5 ข้อ  5.00 

3 1.3 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่
สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.80 3.54 

4 1.4 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่สร้างหรือมสี่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60.18  5.00 

5 1.5 ร้อยละนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรเทียบกับ
จ านวนของแผนรับของคณะหรือวทิยาลัย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.14 2.72 

6 1.6 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสดุท้ายในคณะหรือ
วิทยาลัยที่มีทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ครบถ้วน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.53  5.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 1 4.38 
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรคห์รือ
นวัตกรรม (จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้) 

   

7 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน
คณะหรือวิทยาลยั 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 36.44 5.00 

8 2.2 ร้อยละของงบประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลยัที่
สนับสนุนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัหรือภมูิภาคหรือประเทศ    

ร้อยละ 5 ร้อยละ 2.03 2.03 
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ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนน 

9 2.3 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์และ
นวัตกรรมทีเ่กิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในกับภายใน และหน่วยงานภายในกับ 
หน่วยงานภายนอก 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 30.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 2 3.34 
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณข์อง
คณะหรือวิทยำลัย (จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้) 

   

10 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะหรือวิทยาลยั 

6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 

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

   

11 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะหรือวิทยาลัย 

6 ข้อ   6 ข้อ 5.00 

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

ตรีของคณะหรือวิทยาลัย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

13 5.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

14 5.3 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัย 

ร้อยละ 0 ร้อยละ 5.60 3.60 

  พันธกิจด้ำนกำรวิจัย    
15 5.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์และนวตักรรมของคณะหรือวิทยาลยั 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

16 5.5 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคห์รือ
นวัตกรรมของคณะหรือวิทยาลัย 

25,000  
บาท/คน   

116,112.89
บาท/คน   

5.00 

  พันธกิจด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลัก 
ธรรมำภิบำล 

   

17 5.6 ระบบและกลไกการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม     
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7 ข้อ  7 ข้อ 5.00 

  กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ 

   

18 5.7 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 46.67 5.00 



 
 

121 
 

ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
คะแนน 

19 5.8 อาจารย์ประจ าสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ 11.11 0.93 

20 5.9 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ 
บุคลากรสายสนับสนุน 

 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยมำตรฐำนที่ 5 4.39 

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

4.42 
อยู่ใน
ระดับดี 
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ มำตรฐำนที่ 1 – มำตรฐำนที่ 5 
 
มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน     

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
-  -  

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- - 

 
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนผลลัพธ์กำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หรือนวัตกรรม    

 จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- คณะฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนวิจัยจากภายนอก
จ านวนมาก 
- คณะฯ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในฐาน TCI ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติจ านวนมาก  

-  

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- คณะฯ ควรเพิ่มเงินทุนสนับสนุนวิจัยจากภายใน - 

 
มำตรฐำนที่  3  ด้ำนผลลัพธ์กำรบริกำรวิชำกำรและเอกลักษณ์ของคณะหรือวิทยำลัย 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจากทุก
หลักสูตร 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- คณะฯ ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่มีส่วนร่วม
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

-  

 
มำตรฐำนที่  4  ด้ำนผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- คณะฯ มีบุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและ
เผยแพร่ได้ 

-  

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
- คณะฯ ควรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ มี ความสามารถทางการการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถ
มาเรียนที่คณะ 

- 
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จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
-  คณะฯ ควรมี พ้ืนที่ ในการฝึ กซ้ อมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 

 
มำตรฐำนที่  5  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

จุดเด่น แนวทำงเสริมจุดเด่น 
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนของคณะฯ 
อย่างเป็นระบบและขั้นตอน 

- คณะฯ ควรสนับสนุนการจัดท าแผนนอกพ้ืนที่คณะ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศักยภาพบุคคล 

จุดที่ควรพัฒนำ แนวทำงปรับปรุงพัฒนำ 
-  -  
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