รายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report)
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562
(1 มิถุนายน 2562 – 31 มิถุนายน 2563)
เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

รายงานเมื่อวันที่ 31 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563

คานา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนึกถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนครพนมที่เล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
รายงานการประเมินตนเอง (
Self Assessment Report) ประจาปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน
2562-31 พฤษภาคม 2563) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนีจ้ ัดทาขึ้นเพื่อให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะได้พิจารณา ประกอบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของคณะ ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประเมินคุ
รภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครัง้ นี้ คงจะได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ดป็นประโยชน์อย่างยิ่งจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ทั้งนี้ เพื่อที่คณะจักได้นาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ให้ดยี ิ่งขึ้น

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ ยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์)
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

บทสรุปผู้บริหาร

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จานวน 8
สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสังคม
ศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และสาขาวิชาดนตรี
ศึกษา นอกจากนีย้ ังมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท อีก 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการบริหาร
และพัฒนาการศึกษา และในปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาจานวนรวมทั้งสิน้ 1,838 คน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย จานวน 299 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 261 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
จานวน 213 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน 311 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน 244 คน
สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 312 คน สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จานวน 112 คน สาขาวิชาดนตรีศึกษา
จานวน 18 คน และสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จานวน 56 คน
ผลการประเมินจากคณะกรรมการปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดีมาก ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.79 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 คะแนนค่าเฉลี่ย
5 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 1.56 อยู่ในระดับน้อย
ผลการประเมินจากปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับดีมาก ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คะแนนค่าเฉลี่ย 4.91 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 2 คะแนนค่าเฉลี่ย
5 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับดีมาก
มาตรฐานที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 5 อยู่ในระดับดีมาก

-

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานของคณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึน้ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยก
ออกจาก
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุ
ศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม
ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะ ครุศาสตร์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตัง้ ส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดย
ประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย
นครพนมนับแต่นนั้
ปรัชญา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม นาสังคม
วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มคี ุณภาพ คุณธรรม นาสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง

พันธกิจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1
. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเป็นครูมอื อาชีพ รอบรู้ภาษา
เท่าทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
3. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ในประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
4. ส่งเสริม
ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณาการ
การอยู่รว่ มกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
1. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมอื อาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม
2. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้
3
. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนท้องถิ่น ใน
ประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลางได้
4
. มีการส่งเสริม ทานุบารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการบูรณา
การการอยู่รว่ มกันในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
5. มีระบบการบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับของบุคลากร บุคลากรมีความสุขและมีสว่ นร่วมใน
การบริหารงานในคณะ
ค่านิยมหลักของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Excellence
: ความเป็นเลิศ
Dignity
: ความสง่างาม
Unity
: ความเป็นหนึ่งเดียว
อัตลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เป็นครูมอื อาชีพ รอบรู้ภาษา เท่าทันเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สร้างสรรค์สังคม

2. โครงสร้างการบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณบดีคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตศึกษา และประกันคุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
วิจัย และบริการวิชาการ

- งานวิชาการ
- งานหลักสูตร
- งานทะเบียนและประมวลผล
- งานบัณฑิตศึกษา
- งานกลุ่มวิชาชีพครู
- งานวารสาร
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- งานกิจการนักศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- งานชุมชนสัมพันธ์
- งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
- งานทุนการศึกษาของนักศึกษา
- งานศิษย์เก่า
- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานหอพักนักศึกษา
- งานกิจกรรมสร้างชุมชนทางวิชาชีพ

หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
- งานสารบรรณ
- งานบุคลากร
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุ
- งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
และความปลอดภัย
- งานประชาสัมพันธ์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานจุลสารออนไลน์

3
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3. หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
3.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
(ค.ม.)
3.1.1 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
3.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(ค.บ.) หลักสูตรปรับปรุง 2562 (หลักสูตร 4 ปี)
3.2.1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.2.2 สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.2.3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
3.2.4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3.2.6 สาขาวิชาภาษาไทย
3.2.7 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
3.2.8 สาขาวิชาดนตรีศึกษา

8
4. จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สายงาน/ประเภทบุคลากร
จานวน (คน)
1. สายวิชาการ
62
1.1 ข้าราชการ (เงินแผ่นดิน)
7
1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
39
1.3 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
2
1.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)
14
2. สายสนับสนุน
35
2.1 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
3
2.2 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
4
2.3 พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน)
8
2.4 พนักงานตามสัญญา (เงินรายได้)
20
รวมทั้งสิ้น
97
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

9
5. งบประมาณโดยรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับงบประมาณเพื่อการบริหาร
จัดการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่มมี าตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้ได้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพ
ด้านวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศาสนา เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์การให้มคี ุณภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
คณะมีแผนการใช้เงินในการบริหารจัดการเป็นเงินจานวน 51,349,000 บาท แบ่งตามแหล่งงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายจ่ายประจา
รายจ่ายประจา
ลาดั
รวมรายจ่าย
งบ
บ
ประจา
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
1 แผ่นดิน
1,572,270.00 1,298,110.00 628,280.00 158,340.00 3,657,000.00
2 งบรายได้
5,725,635.0 30,871,287.0
2,962,885.0
0
0 2,899,785.00
0 42,459,592.00
2.1 บ.กศ.
3,948,535.00 3,798,487.00 2,829,285.00 2,829,285.00 13,405,592.00
2.2 ป.โท
780,100.00
444,800.00
70,500.00 133,600.00 1,429,000.00
2.3 สะสม
997,000.00 26,628,000.0
27,625,000.0
0
0
2.4 อื่นๆ (สร้าง
รายได้)
รวม
7,297,905.0 32,169,397.0 3,528,065.0 3,121,225.00 46,116,592.00
0
0
0
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แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบ่งตามยุทธศาสตร์
รายจ่ายตามโครงการ
ลาดับ
งบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
แผ่นดิน
1
105,222.00
273,778.00
7,000.00
14,000.00
2 งบรายได้
1,573,612.00 1,301,543.00 1,572,752.00 384,501.00
1,363,612.00 1,231,543.00 1,154,752.00 384,501.00
2.1 บ.กศ.
210,000.00
70,000.00 418,000.00
2.2 ป.โท
2.3 สะสม
2.4 อื่นๆ (สร้าง
รายได้)
รวม
1,678,834.00 1,575,321.00 1,579,752.00 398,501.00

รวมรายจ่าย
ตามโครงการ
400,000.00
4,832,408.00
4,134,408.00
698,000.00
5,232,408.00

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562
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มาตรฐานที่ 1

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในคณะ
หรือวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร)
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตในคณะหรือวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ยในการประเมินบัณฑิตของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้
ในคณะหรือวิทยาลัย
=
จานวนหลักสูตรในคณะหรือวิทยาลัย ทั้งหมด
ผลการดาเนินงาน
ชื่อหลักสูตรหรือสาขาวิชา

คะแนนเฉลี่ย

หลักฐาน

1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
4..58
เล่มรายงานผลงานประเมิน
บริหารและพัฒนาการศึกษา
ระดับหลักสูตร
เล่ม มคอ.7
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
4.50
ปฐมวัย
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
4.84
ภาษาอังกฤษ
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4.00
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา
4.62
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
4.26
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย
4.50
รวม
4.47
ผ่าน
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 4.47
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ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ ได้ขอเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรทัง้ สิน้ 9 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
การบริหารและพัฒนาการศึกษา และปริญญาตรี 8 หลักสูตร คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาดนดรีศึกษา ทั้งนีห้ ลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิตสาขาวิชาดนดรีศึกษา ยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา และจากผลเฉลี่ยรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในคณะที่มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้วทัง้ หมด มีคา่ เท่ากับ 4.47
คะแนน
คะแนนที่ได้ = 4.47 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2

การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษาในคณะหรือวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับหลักสูตร ของ สกอ.) (รวมคะแนนของทุกหลักสูตร)
(ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ100
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี
อิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร

ในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ

จานวนบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

X 100

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
การคานวณค่าร้อยละนีไ้ ม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มงี านทา
แล้วแต่ไม่ได้ เปลี่ยนงานมาพิจารณา
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้
=

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีในคณะหรือวิทยาลัยที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100

X5

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ถ้าไม่ถึงร้อยละ 70 ให้ปรับ
คะแนนเป็น 0 คะแนนเก็บจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาของปีการศึกษาที่ผ่านมา
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ผลการดาเนินงาน
บัณฑิต
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี

จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

จานวน
438

หลักฐาน
เล่มรายงาน
ผลงานประเมิน
ระดับหลักสูตร
(มคอ.07)

438

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะครุศาสตร์ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี จากทั้งหมด 9 สาขาวิชาที่มนี ักศึกษาสาเร็จการศึกษา จานวน ทั้งสิ้น 438 คน คิดเป็นร้อยละ
100 มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน
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กรณีคณะหรือวิทยาลัยที่จัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
(ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ40ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ขอบนักศึกษาและ
ผูส้ าเร็จการศึการะดับปริญญาโท
X 100
จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
2

. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลร่วมทั้งหมดของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 40

X 100
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1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
3+2.40
X 100
13
2

. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

คะแนนที่ได้ =

41.54
ร้อยละ 40

X 100

5+5
2
คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาได้การทาทั้งสิน้ 438 คน คิดเป็นร้อยละ 100
มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานที่ตีพิมพ์คิดเป็น 41.54 คิดเป็น 5
คะแนน และจากผลรวมของทั้งระดับปริญาญาตรีและปริญญาโท คานวนได้เท่ากับ 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมใน
การสร้างผลงานนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของจานวน

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มผี ลงานหรือมีสว่ นร่วมในการสร้างผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60
สูตรการคานวณ
ค่าร้อยละ
=

คะแนนที่ได้=

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้าหง รือมีสว่ นร่วมในการ
สร้างผลงานนวัตกรรม
X 100
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้าหง รือมีสว่ นร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม
X5
ร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน
นักศึกษา
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่สร้าหง รือ
มีสว่ นร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรม
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด

จานวน
438

หลักฐาน
งานวิจัยในชั้นเรียนของน
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

438

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งสิน้ จานวน 438 คน นักศึกษา
ทุกคนจะต้องทาผลงานวิจัยในชั้นเรียนทุกคน ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและการเรียนการ
สอน จึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คะแนน
คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 20
สูตรการคานวณ

ค่าร้อยละ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการของทุก
หลักสูตร
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร

X 100

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
คะแนนที่ได้ =

X5

ร้อยละ 20

ผลการดาเนินงาน
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของทุกหลักสูตร
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร

จานวน
438
438

หลักฐาน
แบบประเมินคุณลักษณะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายของคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจานวน 438 คน มีนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการทั้งสิ้น 438 คน จากการตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด คิดเป็น 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างครบถ้วน
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
สูตรคานวณ

ในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างครบถ้วน ที่กาหนดให้เป็น

สูตรการคานวณ
ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างครบถ้วน
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างครบถ้วน

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่าง
ครบถ้วน
ร้อยละ 80

X 100

X5

ผลการดาเนินงาน
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่าง
ครบถ้วน
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่าง
ครบถ้วน

จานวน
438
438

หลักฐาน
แบบสอบถามทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายมหาวิทยาลัยนครพนม

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ได้ทาแบบสอบถามเอสารวจนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ อย่างครบถ้วน พบว่านักศึกษาทั้งหมด 438 คน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างครบถ้วน ทั้งหมด 438 คน คิดเป็น 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม
หรือโครงการที่สอดคล้องกับการแสดงออกในการต่อต้านคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของจานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= ร้อยละ 100
สูตรคานวณ
ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ

X 100

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร
ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการ
ร้อยละ 100

X5

หมายเหตุ อย่างน้อยร้อยละ 70
ผลการดาเนินงาน
บัณฑิต
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยทุกคนของหลักสูตร

จานวน
438

หลักฐาน
สรุปโครงการ

438

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน

ในปีการศึกษา 2562 จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะหรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมด 438 คน จาก
ทั้งหมด 438 คน คิดเป็น 5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 2

ด้านผลลัพธ์การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับคณะของ สกอ.)
ผลผลิต
ปีปฏทิน (มกราคม 2561 – ธันวาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย เป็นคะแนนระหว่าง0 - 5เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยใน
คณะหรือวิทยาลัย ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ30ขึน้ ไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยใน
คณะหรือวิทยาลัย ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ30ขึน้ ไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยใน
คณะหรือวิทยาลัย ที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อยละ20ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของ
คณะหรือวิทยาลัยตามสูตร

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ใน

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ในคณะหรือ
วิทยาลัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ในคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด
2
. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย
คะแนนที่ได้
=
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในคณะหรือวิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X 100

X5
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ผลการคานวณ
รายชื่อคณะครุศาสตร์ท่ปี ฏิบัติงานจริงปีการศึกษา 2562 (สายวิชาการ)
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
หลักฐาน
ยืนยัน
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
60
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
60
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
2
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการลา
ศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2
รายชื่อบุคลากรสายวิชาการลา
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
7
บทความวิจัย
ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7
บทความวิจัย
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
2
บทความวิจัย
ที่ตพี ิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
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ข้อมูลพื้นฐาน
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัตแิ ละจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ.หรือกกอ.ทราบ
ภายใน 30วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละ
จัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ.หรือกกอ.ทราบภายใน 30วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน
ยืนยัน

หลักฐาน

2

บทความวิจัย

11

บทความวิจัย

11
5

บทความวิจัย
บทความวิจัย
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ข้อมูลพื้นฐาน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ตพี ิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน
ยืนยัน

หลักฐาน

5
5

บทความวิจัย
บทความวิจัย

5

บทความวิจัย
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ข้อมูลพื้นฐาน
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่มกี ารเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จานวน
ยืนยัน
4

หลักฐาน
แบบประเมินตารา

4

แบบประเมินตารา
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จานวน
ยืนยัน

หลักฐาน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมภิ าคอาเซียน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
ลาดับ

ชื่อวิจัย

ผู้นาเสนอ

1

Happiness and Engagement in Relation to
Gender.

2

Electrical and Magnetic Properties of อ.ดร.ธนเทพ ปะตัง
Barium Hexaferrite\r\nModified Barium ถาเน
Zirconium Titanate Lead-Free Ceramics

3

An Investigation of Round Robin
Brainstorming in Improving English
Speaking Ability Among
NakhonphanomUniversitr’s Second Year
Students in Thailand
การพัฒนากระบวนทัศน์การสอนและการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ในยุค
การศึกษา 4.0 ของนักศึกษาวิชาชีพครู

4

5

อ.ดร.เกรียงไกร
ผาสุตะ

อ.ระวีวัฒน์ ศรีประดิษฐ์

ผศ.ดร.พิจติ รา ธง
พานิช

Influence of Spiritualistic Belief on Musical อ.เฉลิมพล อะทาโส
Performance in Traditional Ritual: Mahesak
City Guardian\r\nCeremony in Champasak

แหล่งที่เผยแพร่
International journal of
Innovation, creativity and
change.Vol.10,No 9;2019
Journal of Nanoscience and
Nanotechnology
(https://doi.org/10.1166/jnn.2019.
16165)
Journal of Education and
Learning ; Vol.8,No 4; 2019

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรศึกษาศาสตร์วจิ ัย ปีที่ 11
ฉ.ที่ 2 หน้าที่ 179 – 198
กรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2562
Asian Culture and History Vol.
11, No. 1; 2019 Page 23

ค่า
น้าหนัก
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ลาดับ
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ชื่อวิจัย
การออกแบบที่เป็นสากลในการศึกษา
(Universal Design in Education)

ผู้นาเสนอ

แหล่งที่เผยแพร่

วารสารบริหารการศึกษาบัว
บัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกผ่าน
ผศ.ดร.วัชรี แซงบุญ
วารสารมนุษยศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสมือนจริง
เรือง
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สาหรับนักศึกษาใน
ราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
สถาบันอุดมศึกษา
(กรกฏาคม– ธันวาคม 2562)
การพัฒนารูปแบบ The STUDIES model เพื่อ ผศ.ดร.พิจติ รา ธง
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ
ส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้
พานิช
จัดการและเทคโนโลยีอสี เทิร์น ปีที่
และ การจัดการชั้นเรียน สาหรับนักศึกษา
16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
วิชาชีพครู
2562
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ปลูกป
อาจารย์อัครพล ไชยโชค วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
นเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่
มหาวิทยาลัย ปีที่ 47 ฉบับที่ 4
21
(ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
หน้า 519-538
ข้อเสนอนโยบายในการพัฒนากาลังคนใน
รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เวียดนาม
มหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม2562
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐาน
ผศ.ดร.ทัศนา ประสาน วารสารการบริหารการศึกษาและ
วิชาชีพครู
ตรี
ภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 7
ฉบับที่ 26
มกราคม - มีนาคม 2562
การปลูกฝงจิตวิญญาณ
ผศ.ดร.ทัศนา ประสาน วารสารวิชาการหลักสูตรและ
ความเป็นครู
ตรี
การสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 10
ฉบับที่ 29 กันยายน – ธันวาคม
2562, หน้าที่ 153- 165
อภิปญญาและมิตใิ หม่อนุกรมวิธาน
ผศ.ดร.พิจติ ราธงพานิช วารสารวิชาการหลักสูตรและ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษา
การสอน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร, ปีที่ 10
ฉบับที่ 29 กันยายน – ธันวาคม
2562, หน้าที่ 145 – 15
แนวทางการอนุรักษ์และฟืนฟูพิธีถวายข้าวพี ผศ.ดร.อธิราชย์ นัน
วารสารวิถีสังคมมนุษย์
ชภาคและบุญเสียค่าหัว : กรณีศกึ ษาชุมชน
ขันตี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคมข้าโอกาส
มิถุนายน.2562 หน้า 1-27.
บ้านหลักศิลา ต.พระกลางทุ่ง
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โรงเรียนนาหัวบ่อ สานักงานเขต

ผศ.ดร.พิจติ รา ธง
พานิช

อ.ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยีอสี เทิร์น ปีที่
16 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
2562
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ลาดับ

16

17

18

19

20

ชื่อวิจัย
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
กรอบแนวคิดในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้บนโมบายแอปพลิเคชัน แบบ
Active Learning ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์
สาหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อการเลือกศึกาต่อ
ในหลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
การพัฒนาคู่มือการใช้มุมประสบการณ์ใน
ห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 1
Performing Arts Identity of Kudchim SubDistrict, NakhonPhanom: Conservation and
Inheritance Ways

21

บทบาทของประชาสังคมหมู่บ้านแก่นรักษ์กับ
การใช้ทุนทางสังคมเพื่อจัดการปญหาภายใน
ชุมชน

22

การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรีศึกษา

23

เทคนิคการพัฒนาการขับร้องเบือ้ งต้น:
สาหรับบุคคลทั่วไป

ผู้นาเสนอ

แหล่งที่เผยแพร่

ค่า
น้าหนัก

ผศ.ดร.ปรมะ แขวง
เมือง

วารสารการอาชีวะและเทคนิค
ศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 เดือน
กรกฏาคม– ธันวาคม 2562

0.60

อ.ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ

วารสารการบริหารการศึกษาและ
ภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปีที่ 8ฉบับที่ 29เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม2562
Academic
Journal
of
PhetchaburiRajabhat University
9 (January-April) 6-18 (2019)
Vol.9 No.1

0.60

ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญ
วิทย์ หาญรินทร์

วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ปีที่
16 ฉบับที่ 74 กรกฎาคม
กันยายน พ.ศ.2562

0.60

อ.กาพร ประชุมวรรณ

Academic Conference and
national academic presentation.
The 23rd Asia Pacific Society For
Ethnomusicology Annual
Conference 2019 (APSE) Them:
“Music

0.40

อ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ วารสารวิจัยทางวัฒนธรรม
Research On Culture (ROC) ปีที่
2 ฉบับที่ 1 เดือนกรกฏาคม ธันวาคม 2562 หน้า 40-50
อ.กาพร ประชุมวรรณ การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี2 สิงหาคม 2562

0.40

0.20

อ.กาพร ประชุมวรรณ

0.20

อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 คณะมนุษย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0.60
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30
ลาดับ

ชื่อวิจัย

ผู้นาเสนอ

24

การพัฒนาชุดสื่อการเรียนการสอนสาหรับวง
ขับร้องประสานเสียงระยะสั้น

อ.กาพร ประชุมวรรณ

25

แนวทางการเพิ่มมูลค่าพิณอีสานบ้านท่าเรือ
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

อ.ธีรวุฒิ มูลเมืองแสน

26

การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโดยนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล
บ้านหนองบัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

27

การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามพระราชดาริ การระเบิดจากข้างในผ่าน
กลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ และผูส้ ูงอายุ

อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

28

การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ อ.อัญชนา เถาว์ชาลี
เพื่อส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของ
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพไร่หวาน อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
อ.ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ
การบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
มหาวิทยาลัยนครพนม

29

รวมค่าน้าหนัก

แหล่งที่เผยแพร่
อุบลราชธานี2 สิงหาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติศรี
โคตรบูรณ์ศกึ ษา ครั้ง 1
“แลสายน้าโขงกับงานวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อท้องถิ่น”.
2 พฤษภาคม 2562
(หน้า 127 - 142)
การประชุมวิชาการระดับชาติศรี
โคตรบูรณ์ศกึ ษา ครั้ง 1
“แลสายน้าโขงกับงานวัฒนธรรม
ศึกษาเพื่อท้องถิ่น”.
2 พฤษภาคม 2562
(หน้า 809 - 820)
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“การนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1”
มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา
วันที่ 22กุมภาพันธ์2562
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5ประจาปี
2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5ประจาปี
2562 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ”
วันศุกร์ที่ 22มีนาคม2562
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที่ 1 “วิชาการล้านนาเพื่อ
การศึกษาและพัฒนา ยุด 4.0”
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 13
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ค่า
น้าหนัก
0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

0.20

17.40
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31
ลาดับ
1

2

3

4

ชื่อตารา
ความเป็นครูมืออาชีพ
(Professyonal Teacher)

ผู้นาเสนอ
รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ

รายชื่อผู้ประเมิน ค่ ค่าน้าหนัก
1.รศ.ดร.เพ็ญณี แนรอท
1
2.รศ.ดร.วัลภา อารีรัตน์
3.รศ.ดร.สาเร็จ ยุรชัย
วิธีวทิ ยาการจัดการเรียนรู้
ผศ.ดร.พิจติ รา ธงพานิช 1.รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ
1
2.ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ
3.อาจารย์ ดร.วทัญญู
ขลิบเงิน
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ
1.รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หก
1
สุวรรณ
2.รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
3.รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ
พัฒนานาการทางสมองและการคิดสาหรับบ อาจารย์อัครพล ไชยโชค 1.รศ.ดร.ปทมาวดี เล่ห์
1
เด็กปฐมวัย
มงคล
2.ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
3.ผศ.ดร.ปิยะนันท์ หิรัณยื
ชโลทร
รวม
4

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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32
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยหรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
ระยะเวลา

ปีปฏิทิน (มกราคม 2561 – ธันวาคม 2562)

เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะหรือวิทยาลัย ที่ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนมที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะหรือวิทยาลัย ที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ตามสูตร

ค่าร้อยละ
=

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้
=

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัย ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของ
มหาวิทยาลัยหรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

X5

ร้อยละ 50
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33
ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัย
ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ หรือยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย
หรือความต้องการของสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัยทั้งหมด

จานวน
หลักฐาน
14 สัญญาทุน

18

สัญญาทุน
โครงการ

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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34
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย ที่
เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงตอนกลาง
ผลลัพธ์
ปีปฏิทิน (มกราคม 2561 – ธันวาคม 2562)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน

ค่าร้อยละของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะหรือวิทยาลัย ที่เกิดจาก
เครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่า ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัยที่
เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ตามสูตร

ค่าร้อยละ
=

จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะหรือวิทยาลัย
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือวิทยาลัย
ทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้
=

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัยที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
X5
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
ร้อยละ 15
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ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในคณะหรือ
วิทยาลัย
ที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะหรือ
วิทยาลัยทั้งหมด

จานวน
หลักฐาน
9
สัญญาทุน

18

สัญญาทุน

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 3

ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1

จานวนชุมชนเป้าหมายที่คณะหรือวิทยาลัย ดาเนินการเองหรือมีส่วน
ร่วม ในการดาเนินการกับมหาวิทยาลัย
ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

จานวนชุมชนเปูาหมายที่คณะหรือวิทยาลัย
ได้ดาเนินการเองหรือมีสว่ นร่วมในการดาเนินการ
กับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน = 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
1 ชุมชน
2 ชุมชน
ผลการดาเนินงาน
ที่
1
2

คะแนน 3
3 ชุมชน

คะแนน 4
4 ชุมชน

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
5 ชุมชน

ที่ตั้ง

หลักฐาน

ชื่อชุมชน

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต 2

3

สานักงานเขตพืน้ ที่มัธยมศึกษา เขต 22

4

กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 23

5

องค์การบริหารส่วนตาบลนาราชควาย

ที่ 35 ต. ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เลขที่ 10 หมู่ 9 บ้านปฏิรูป
ตาบลศรีสงคราม อาเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม
48150
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม
48000
กก.ตชด 23 ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
ต.นาราชคงาย อ.นาราชควาย
จ.นครพนม

หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมบริการวิชาการ
หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมบริการวิชาการ

หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมบริการวิชาการ
หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมบริการวิชาการ
หนังสือเชิญเข้าร่วม
ประชุมบริการวิชาการ

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 4

ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1

จานวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะหรือวิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
มุกดาหาร และสกลนคร)เพื่อสืบสาน อย่างต่อเนื่องทุกปี
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์มาตรฐาน

จานวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่คณะหรือวิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมีสว่ นร่วมในการ
ดาเนินการกับมหาวิทยาลัย(ในพืน้ ที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) ที่ได้รับการสืบสาน หรือ
การอนุรักษ์ หรือ การเผยแพร่ หรือ การศึกษาเรียนรู้ หรือ การวิจัย หรือ การบริการวิชาการ หรือ การต่อ
ยอดมูลค่าเพิ่ม หรือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯอย่างน้อย 3 ปีตอ่ เนื่อง มีจานวนศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า
3 ท้องถิ่น = 5 คะแนน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
1 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คะแนน 3
2 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลการดาเนินงาน
ที่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

คะแนน 5
มากกว่าหรือเท่ากับ
3 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

จานวน

หลักฐาน
สรุปโครงการวันลอยกระทงประจาปี 2563
สรุปโครงการกิจกรรมสืบสานตานานพระ
ธาตุพนมปีการศึกษา 2562
สรุปโครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
สรุปโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา
หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

1
2

กิจกรรมลอยกระทง
กิจกรรมสืบสานตานานพระธาตุพนม

1
1

3
4
5

กิจกรรมบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช
กิจกรรมเข้าพรรษา
งานเกษตรลุ่มน้าโขง

1
1
1

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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มาตรฐานที่ 5

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ

5.1 ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร(จานวน 1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1.2

ชนิดของตัวบ่งชี้

ร้อยละของหลักสูตรของคณะหรือวิทยาลัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(TQR)และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ
กระบวนการ

ระยะเวลา

ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละ
ของหลักสูตรที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ( TQR)และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตร
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ ตามสูตรที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของหลักสูตรได้รับการขึน้ ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)และหรือมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ. รองรับ

ค่าร้อยละ
=

จานวนหลักสูตรที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับชาติหรือ
X 100
นานาชาติที่ สกอ.รองรับ
จานวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด
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2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนที่ได้
=

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับชาติหรือ
X5
นานาชาติที่ สกอ.รองรับ
ร้อยละ 50

ผลการดาเนินงาน
ผลงาน
จานวนหลักสูตรที่ได้รับการขึน้ ทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการรับรองหลักสูตรระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ
จานวนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติทั้งหมด

จานวน

หลักฐาน

คณะครุศาสตร์ไม่มีหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR) และหรือมาตรฐานการ
รับรองหลักสูตรระดับชาติหรือนานาชาติที่ สกอ.รองรับ
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5.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จานวน 12 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

เกณฑ์การประเมิน :
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอ
ง

ข้
อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน



1

จัดบริการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวติ แก่
นักศึกษาในคณะหรือ
วิทยาลัย

-คาสั่ง ที่ 201/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี
การศึกษา 2562
- คาสั่ง ที่ 433/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการให้คาปรึกษาการใช้ชีวติ
แก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปี
การศึกษา 2562
-บันทึกการให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
การใช้ชีวติ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์



2

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
ที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวติ แก่นักศึกษาภายในคณะ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถดาเนินชีวติ ใน
ระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข โดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาปีการศึกษา2562 เพื่อให้คาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน และการใช้ชีวติ
ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้คาปรึกษาใน
ระหว่างฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะ
ครุศาสตร์ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คอยให้คาแนะนา
ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวติ เช่น
ปญหาเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งคาแนะนาคือให้
ติดตามเกี่ยวกับทุนการศึกษาอื่นๆ การให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับทุน กยศ. การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆภายในคณะ การทางานนอก
เวลาเพื่อหารายได้พเิ ศษ
- มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร รวมทั้งการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูข้อมูลครูคืนถิ่น โดยมีการประชาสัมพันธ์

เว็ปไซด์
-คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม http://edu.npu.ac.th/web/
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ตนเอ
ง

ข้
อ

เกณฑ์การประเมิน
นักศึกษา



3

จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางดังนี้
1. เว็บไซด์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
2. Facebook
- กลุ่มคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
- กลุ่มกยศ. กรอ. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
- กลุ่มศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- มีการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่
นักศึกษา โดยได้ลิงค์กับสานักงานจัดหา
งานจังหวัดนครพนมผ่านช่องทาง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สาหรับศิษย์เก่า และศิษย์ปจจุบัน
ดังนี้
1. Facebook
- กลุ่มคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
- กลุ่มศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
- กลุ่ม กยศ.กรอ. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
- กลุ่มศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ได้มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
คือกิจกรรมปจฉิมนิเทศ และส่งเสริมการ
ต่อต้านคอรัปชั่น ประจาปีการศึกษา 2562
จัดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
พนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษามหาวชิราลงกรณ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 438 คน โดยมีกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาดังนี้
1. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาชีพให้แก่นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จ
การศึกษาโดยได้เชิญศึกษาธิการจังหวัด
นครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ให้
คาแนะนาเรื่อง “แนวทางการเข้าสู่อาชีพครู
ให้ประสบความสาเร็จ”
2. กิจกรรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการปูองกัน
และต่อต้านคอรัปชั่นเมื่ออยู่ในหน่วยงาน

Facebook
-กลุ่มคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
http://www.facebook.com/group/46153
485053129/
-กลุ่ม กยศ. กรอ. คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
https://www.facebook.com/groups/383
676418879066/
-กลุ่มศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
คณะครุศาสตร์
http://www.facebook.com/groups/Soonf
hukprasobkarn/

-สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านวิชาการ บริการวิชาการ
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา และ
ส่งเสริมต่อต้านคอรัปชั่น
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ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1-3ทุกข้อไม่ต่ากว่า
3.51จากคะแนนเต็ม5

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ต่างๆ โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสานักงาน
ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
นางสาวบังอร ทรัพย์พพิ ัฒน์ ให้ความรู้
เรื่อง “การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ครู ได้เชิญศิษย์เก่าของสาขาวิชาทั้ง 6
สาขาวิชาที่สามารถสอบบรรจุเป็น
ข้าราชการครู มาให้คาแนะนาในเรื่อง
“แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ครู” ซึ่งในกิจกรรมจะเป็นในลักษณะของ
การเสวนาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศิษย์เก่า และนักศึกษา มีการ
แนะนาแนวทาง เทคนิคในการอ่านหนังสือ
สอบ การเตรียมตัว และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักศึกษาที่กาลังจะสาเร็จการศึกษา
ซึ่งมีผลการประเมินความพึงพอใจโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.12 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .03
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มี รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ
การจัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัด
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563วันที่ 27เดือน
กิจกรรมและจัดบริการของนักศึกษา ระดับ พฤษภาคม 2563
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562 โดยมี
กลุ่มเปูาหมายเป็นนักศึกษา 8 สาขาวิชา ชั้นปี
ที่ 1-5 และศิษย์เก่า จานวน 565 คน
โดยให้นักศึกษาตอบแบบประเมินผ่าน
ช่องทางออนไลน์
https://forms.gle/LP5jtRNmFseZ5WrYAหรือ
แสกน QR Code โดยแบ่งรายการประเมิน
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1.การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิต
ผลการประเมินของนักศึกษา มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.11 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่
นักศึกษาในคณะ
ผลการประเมินของนักศึกษา มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.14 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
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นาผลการประเมินจากข้อ 4
มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึน้ หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา



6

ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศษิ ย์เก่า

ผลการดาเนินงาน
3. กิจกรรมที่คณะจัดให้นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน
ผลการประเมินของนักศึกษา มีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62
โดยทั้งสามกิจกรรม มีระดับความพึง
พอใจจากการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.13
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.01
ข้อเสนอแนะอื่นๆ แยกตามประเด็นการ
ให้บริการ
1) การจัดบริการให้คาปรึกษา วิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
- อาจจะมีการล่าช้าบ้างเล็กน้อย แต่ก็ให้
คาปรึกษาได้ดี
2) การให้บริการข้อมูล และข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งานทั้งเต็มเวลา และนอก
เวลาแก่นักศึกษาในคณะ
- อยากให้งาน กยศ. ติดตัวอย่างที่บอร์ดด้วย
ไม่ใช่ติดแต่ที่กระจกบานเลื่อน เพราะคน
หลายคนเข้าไปดูยาก
- อยากให้มีข้อมูลการเตรียมสอบมากกว่านี้
เช่นแนวข้อสอบต่างๆ
3) กิจกรรมที่คณะจัดให้นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการทางาน
- ไม่มี
ได้นารายงานผลการประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรม และจัดบริการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2562
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 6/2563วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
เพื่อพิจารณา เพื่อนาข้อเสนอแนะ ไป
ปรับปรุง พัฒนา ในการให้บริการต่อไป มติ
ที่ประชุมเห็นควรว่า
- มีการให้ความรู้ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็นข้อความรู้ แผนการจัด
ประสบการณ์ ของสาขาวิชาต่างๆ แนว
ข้อสอบ และข้อมูลความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานเช่น การใช้ Microsoft
365, บทเรียนออนไลน์สาหรับครู และ

หลักฐาน

-รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2563วันที่ 27เดือน
พฤษภาคม 2563

1. Face book
-กลุ่มศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
https://www.facebook.com/groups/489
064545263632/
2. ตู้แดงจัดหางาน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ข้อมูลการรับสมัครงานจากสานักงานจัดหา
งานจังหวัดนครพนม ผ่านช่องทางดังนี้
Face book
- กลุ่มศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ตู้แดงจัดหางาน จากสานักงานจัดหางาน
จังหวัดนครพนม ที่มาจัดตั้งให้บริการแก่
นักศึกษา และศิษย์เก่า

หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย
นครพนม

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.2

ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะหรือ
วิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอง ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
จัดทาแผนปฏิบัติราชการฝุายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 โดย
คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
บริหารจัดการฝุายกิจการนักศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในแผนปฏิบัติราชการฝุายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษา (TQF) 6
ประการ รายละเอียดดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- กิจกรรมไหว้ครู
ดาเนินงานในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการแสดงออกของศิษย์ในการแสดง

-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานกิจการนักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2562 คาสั่ง
เลขที่ 431/2562 ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2562
- แผนปฏิบัติราชการ ฝุายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562
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จัดทาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะหรือวิทยาลัย โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม



2

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
อย่างน้อย5ประการให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1. ด้านทักษะทางปัญญา
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสาหรับ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562
- สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนา
ชีวติ ที่งดงามเสริมความเป็นครู
2. ด้านความรู้
-สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมปฐมนิเทศ พัฒนา
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(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความเคารพต่อครูอาจารย์ในฐานะผูป้ ระ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ศษิ ย์ นักศึกษา
สารสนเทศ
ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และ
ความสวยงามในการประดิษฐ์พานไหว้ครู
และร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ของพิธีไหว้ครูและร่วมกันทาพานไหว้ครูและ
การส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกัน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 642 คน มีผล
การเมินการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03
- กิจกรรมอบรมปฏิบัตธิ รรมนาชีวิตที่
งดงามเสริมความเป็นครู
ดาเนินงานในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม
2562 ณ สานักสงฆ์อรัญวิเวก ตาบลนารา
ชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออบรมจริยธรรม การปฏิบัติ
ธรรม นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
อบรมการทาสมาธิในชีวิตประจาวันให้แก่
นักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถนา
สิ่งที่รับการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
และชีวติ ประจาวันมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก
สาขาวิชา จานวน 370 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีระดับความพึงพอใจในภาพรวม ระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดับ มาก
คิดเป็นร้อยละ 59.5 ระดับปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 12.7 ระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ
.5
2. ด้านความรู้
- กิจกรรมปฐมนิเทศ พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาใหม่ และรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ปรับตัวในการดาเนินชีวติ ในมหาวิทยาลัย
ได้เรียนการใช้ชีวติ ร่วมกับผูอ้ ่นื การทางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื เสริมสร้างคุณลักษณะของ
ความเป็นจิตสาธารณะ การมีศรัทธาและมี
ใจรักในสถาบันที่ตนเองศึกษา และเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
ขับขี่ปลอดภัย มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จานวน
410 คน โดยมีผลการประเมินการจัด

หลักฐาน
ศักยภาพนักศึกษาใหม่ และ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- สรุปรายงานผลการจัด
กิจกรรมอบรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สาหรับ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2562
4. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
- สรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการ
สื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพ
สาหรับครู
5. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมสัมมนาครุศาสตร์อีสาน
เหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
- สรุปรางานผลการดาเนิน
กิจกรรมค่ายครุศาสตร์อีสาน
เหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการ
สื่อสารภาษาไทย และบุคลิกภาพ
สาหรับครู
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครู
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กิจกรรมโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 3.87 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .53
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สาหรับนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562วันที่ 18 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติห้าสิบพรรษามหาวชิราลงกรณโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และได้ทดลอง
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน PDCA ซึ่งเป็น
ส่วนสาคัญของการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 8
สาขาวิชา จานวน 355 คนที่เข้าร่วมอบรม
โดยในกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 15.2 อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ
59.7 อยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
23.4 อยู่ในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 1.7
4. ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูในวันที่
16 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 143 อาคารจตุ
รวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ Active Learning ได้เรียนรู้ และ
สามารถใช้ Mobile Application ในการ
จัดการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้
Mobile Application ในการจัดการเรียนรู้
Active Learning มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 4
สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 183 คน
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมโดย
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.07
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาไทย และบุคลิกภาพสาหรับครูใน
วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนม
ศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้วธิ ีการพูดภาษาไทยในโอกาสต่างๆ
ได้อย่างถูกต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ถูกกาลเทศะ และพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ปฏิบัติตน แต่งกายได้เหมาะสมกับความ
เป็นครูมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ทุกสาขาวิชาจานวน 474 คน มีผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06
5. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- กิจกรรมสัมมนาครุศาสตร์อีสานเหนือ
อาสาพัฒนาท้องถิ่นดาเนินงานในระหว่าง
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มี
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาเข้า
ร่วมสัมมนาจานวน 5 คน เจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ มีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วม
กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 8 สถาบัน ได้แก่ 1.
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เจ้าภาพ 2.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6.
มหาวิทยาลัยนครพนม 7. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ และ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซึ่งเจ้าภาพได้นาเสนอพื้นที่
เปูาหมายในการออกค่ายอาสาฯ คือ คือ
โรงเรียนบ้านม่วงกุล ตาบลบ่อแก้ว อาเภอ
นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีระยะทางจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 45 กิโลเมตร เมื่อ
ทุกสถาบันการศึกษามาลงพืน้ ที่โรงเรียน
บ้านม่วงกุล แต่เมื่อลงพืน้ ที่ไปที่โรงเรียน
แล้ว ได้กลับมาสรุปผลการสารวจพื้นที่ มติ
ที่ประชุมเห็นว่า ควรเปลี่ยนพืน้ ที่ เนื่องจาก
โรงเรียนที่เจ้าภาพได้นาเสนอข้อมูล และ
จากการลงพืน้ ที่เปูาหมายแล้ว โรงเรียนมี
ความพร้อมทุกอย่าง รวมทั้งชุมชน เป็น
ชุมชนที่กว้างขวาง มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน
และเป็นพืน้ ทีขอบจังหวัด จึงไม่เหมาะสมกับ
การออกค่ายอาสาฯ จึงขอให้เจ้าภาพได้
เสนอพื้นที่อกี ครั้ง โดยให้ส่งข้อมูลและ
ประสานงานมายังเจ้าหน้าที่ฝุายกิจการ
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นักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ของทุก
สถาบันอีกครั้ง
- กาหนดการออกค่ายครุศาสตร์อีสาน
เหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น มติที่ประชุมเห็น
ว่าควรอยู่ในช่วงเดือนมกราคม 2563 แต่
วันที่ทางเจ้าภาพจะประสานมายังสถาบัน
อื่นอีกครั้ง หลังจากหาพืน้ ที่สาหรับ
ดาเนินการค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนา
ท้องถิ่นจานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการออกค่าย
ครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
เจ้าภาพ ขอให้สถาบันส่งนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวไม่เกินสถาบันละ 50 คน
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น
สถาบันละ 9,000 บาท นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม คนละ 500 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย
ดังนี้ ค่าเสือ้ 150 บาท ค่าอาหาร 390
บาท ค่าปูาย 10 บาทที่พักสาหรับนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายครุศาสตร์อีสาน
เหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น มติที่ประชุม ให้
พักในชุมชน บ้านพ่อฮัก แม่ฮัก ที่เต็มใจ
และสามารถรับนักศึกษาพักอาศัยที่บ้านได้
โดยมีระเบียบสาหรับนักศึกษาว่า ต้องไม่
สร้างความเดือดร้อน ในกับบ้านที่ไปพัก
และต้องทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านพ่อ
ฮัก แม่ฮัก และให้ทุกสถาบันนาสื่อการสอน
ไปด้วย
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. ระยะทางระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ถึงโรงเรียนบ้านม่วงกุล ค่อนข้างไกล
2. หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านไกลจากโรงเรียน
3. โรงเรียนเปูาหมายมีความพร้อมเกินกว่า
จะต้องได้รับการปรับปรุง
4. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพประสานงาน และ
ให้การต้อนรับดีมาก
- กิจกรรมค่ายครุศาสตร์อีสานเหนือ
อาสาพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการในระหว่าง
วันที่ 3-7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้าน
ดงสวนพัฒนา ตาบลนาทัน อาเภอคาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสถาบันการศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 8 สถาบัน ได้แก่ 1.
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เจ้าภาพ 2.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3. มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562

50
ตนเอง ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ราชภัฏสกลนคร 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 6.
มหาวิทยาลัยนครพนม 7. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ และ8. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 262 ณ
โรงเรียนดงสวนพัฒนา ต.นาทัน อ.คาม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส
มีการจัดการเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึง
มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 มีการแบ่งโครงงานใน
การดาเนินงานทั้งหมด โครง ดังนีค้ ือ
1. โครงสร้าง ได้ทากิจกรรมดังนี้ ซ่อมแซม
เครื่องเล่นสนาม เทพืน้ หน้าห้องเรียนระดับ
ปฐมวัย ระบายสีพื้น BBL หน้าห้องเรียน
ปฐมวัย ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน
2. โครงสอน กิจกรรมจะแบ่งเป็นฐาน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เวียนเรียนรู้ทุกฐาน
แต่ละฐานจะเป็นรายวิชามีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับชั้นปีที่ ที่นักเรียนกาลังศึกษา
อยู่
3. โครงสัมพันธ์ชุมชน โครงนีม้ ีการขุดลอก
หนองร่วมกับชุมชน พัฒนาวัดปุาในหมู่บ้าน
เรียนรู้การทาขนมก้านบัว ขนมกะหรี่ป๊บ
กับคนในชุมชน
4. โครงสวัสดิการ โครงนีจ้ ะเป็นผู้อานวย
ความสะดวกให้กับทุกโครง และเป็นผู้มี
ความสาคัญต่อการดารงชีพตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ค่ายคือ ต้องวางแผนในการ
จัดเตรียมอาหารให้เพียงพอต่อจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดูแลและอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานทุกอย่าง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความ
ปลอดภัยไม่มากนัก เนื่องจากเป็นพืน้ ที่สี
แดง มียาเสพติด และวัยรุ่นที่ต้องเฝูาคอย
ระวังตลอด แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เจ้าภาพ และสถาบันอื่นร่วมกัน
ดูแลนักศึกษา และได้รับความร่วมมือจาก
ทางอาเภอในการดูแลนักศึกษาตลอดการ
ทากิจกรรม จึงทาให้กิจกรรมดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
2. ในปีการศึกษา 2563 เจ้าภาพในการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไปคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ร้อยเอ็ด
6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาไทย และบุคลิกภาพสาหรับครูใน
วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนม
ศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วธิ ีการพูดภาษาไทยในโอกาสต่างๆได้
อย่างถูกต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ถูกกาลเทศะ และพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ปฏิบัติตน แต่งกายได้เหมาะสมกับความ
เป็นครูมีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
ทุกสาขาวิชาจานวน 474 คน มีผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม
ค่าเฉลี่ย 4.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับครูในวันที่
16 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 143 อาคารจตุ
รวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ Active Learning ได้เรียนรู้ และ
สามารถใช้ Mobile Application ในการ
จัดการเรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริงในการใช้
Mobile Application ในการจัดการเรียนรู้
Active Learning มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 4
สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 183 คน
ผลการประเมินการจัดกิจกรรมโดย
ภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.06 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .07
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
จัดกิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสาหรับนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 วันที่ 18 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และได้ทดลอง
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน PDCA ซึ่งเป็น
ส่วนสาคัญของการดาเนินงานด้านการ

หลักฐาน

- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมอบรมการประกัน
คุณภาพของนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562
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ประกันคุณภาพมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 8
สาขาวิชา จานวน 355 คนที่เข้าร่วมอบรม
โดยในกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจโดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 15.2 อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ
59.7 อยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
23.4 อยู่ในระดับ น้อย คิดเป็นร้อยละ 1.7
และได้สรุปแบบบันทึกการทบทวนหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (After Action Review :
AAR) ดังนี้
1. ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้า
โครงการ
- บทบาทของนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
- วงจรคุณภาพ กระบวนการ PDCA และ
การดาเนินงานตามกระบวนการ PDCA
- หน่วยงานที่ประเมินการประกันคุณภาพ
คือ สมศ. ซึ่งย่อมาจาก สานักงานการ
รับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา
- เข้าใจบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- การบริหารคุณภาพ เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทรัพยากร/
เทคโนโลยี ผู้เรียน ทรัพยากรบุคคล และ
สภาพแวดล้อม
- ความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- คุณภาพการศึกษาที่ดี ต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนตนเอง ต่อ
ส่วนรวม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
กีฬา และวรรณกรรม
- ได้รับความรู้ในการวางแผนการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสม
กับตนเอง
- ได้รู้จักการประกันคุณภาพการศึกษา คือ
การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า ทุก
คนในสถานศึกษา ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อผลผลิตจะได้มีคุณภาพ
2. ประโยชน์ท่ไี ด้รับ
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- ความสามัคคีในการทากิจกรรม
- ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และ
ภายนอก
- ได้รับความรู้ และสามารถนาไปใช้เพื่อ
สามารถปรับตัวให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
- สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
- ได้รับทราบแต่ละขั้นตอนการทางานของ
สมศ.
- การทางานต้องมีการวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน
- วางแผนในการแก้ปญหาในการทางาน
- เรียนรู้ในการวางแผนในการทางานและ
ลงมือทาตามแผนที่วางไว้
3. งาน/ขั้นตอนที่ทาได้ดี
- การฟง และทากิจกรรมนันทนาการ
- การต่อกระดาษให้ได้สูงที่สุด ในเวลา 5
นาที
- กิจกรรมระหว่างการบรรยาย
- มีการเริ่มงานการอบรมที่ดี มีการให้
ความรู้ และสอดแทรกความบันเทิงให้คลาย
เครียดแล้วต่อด้วยความความรู้ทาให้ไม่นา่
เบื่อ
4. งาน/ขั้นตอนที่ทาได้ไม่ดี
- ไม่เข้าใจเนือ้ หาที่เป็นทฤษฎีบางเนือ้ หา
อุปสรรค/ข้อจากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบใน
ระหว่างการเข้าร่วมโครง
- สถานที่ในการดาเนินกิจกรรมไม่
กว้างขวาง
- มีเวลาจากัดในการทากิจกรรม/เวลาใน
การจัดอบรมน้อยเกินไป
5. จุดเด่นของโครงการ
- ให้ความรู้แบบสันทนาการ
- วิทยากรชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- ทาให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
- เป็นการบรรยายที่ให้ความรู้ที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง
- วิทยากรพูดกระชับ และจับใจความได้ดี
มาก จดจาได้ง่าย
- มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ ไม่เบื่อ
- รางวัลในการทากิจกรรมเยอะ
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กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ หรือ
ศาสนาหรือ พระมหากษัตริย์



5

ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการ
ประเมินผลความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
- มีการปลูกจิตสานึกให้นักศึกษาตระหนัก
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ดี
- มีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเกม และมีการ
บรรยาย อธิบายเพื่อให้เห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานโครงการครั้ง
ต่อไป
- อยากให้กิจกรรมจัดในวันธรรมดาที่ไม่ใช่
วันหยุด
- กิจกรรมอยากให้มีมากกว่านี้ และมีเวลา
เยอะกว่านี้
- วิทยากรมีกิจกรรมที่สามารถทาให้
นักศึกษาเข้าใจได้มากขึน้ และไม่ง่วง
- กิจกรรมมีแรงจูงใจคือ ของรางวัล
สาหรับนักศึกษาที่ร่วมเล่นเกม และมีอย่าง
ทั่วถึงทุกคน
- กิจกรรมติดกันทาให้อ่อนเพลียจาก
กิจกรรมกีฬา
- อยากให้จัดสถานที่ในการทากิจกรรม
ใหม่บ้างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทา
กิจกรรม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ มี 2
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงยิม คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม จานวน 396 คน โดยมีผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย
4.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31
2. กิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม
2562 ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้บริหาร คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 366 คน โดยมีผลการประเมินการจัด
กิจกรรมโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.15 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฝุาย
กิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จานวน

หลักฐาน

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
- กิจกรรมวันแม่

- รายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ฝุายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
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ตนเอง ข้อ

เกณฑ์การประเมิน



6

ประเมินความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา



7

นาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

18 กิจกรรม ทุกกิจกรรมได้ดาเนินการ
ประเมินผลความสาเร็จของวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม

2562
-สรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม ทุกกิจกรรม

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินงานประเมิน
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลการ
ดาเนินงานตัวอย่างเช่น
1.แผนการจัดกิจกรรมมี 18 กิจกรรม
ดาเนินการไปแล้วทั้งหมด 18 กิจกรรม
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ หรือ
บริการวิชาการ หรือทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 80
ผลการดาเนินงาน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละร้อย
3. จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม
ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมภายในคณะ ค่า
เปูาหมาย 2 กิจกรรม ดาเนินการแล้ว 2
กิจกรรม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม นา
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ฝุายกิจการ
นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562 เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
6/2563วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อ
พิจารณาและนาข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง
พัฒนา ในการทาแผนปฏิบัติราชการของ
ฝุายกิจการนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
โดยมติที่ประชุม เห็นว่า 1. ควรตรวจสอบ
กิจกรรมกิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือก
ของนักศึกษาว่าควรมีจานวนเท่าไหร่ 2. ใน
ปีการศึกษา 2563 ควรเพิ่มค่าเปูาหมาย
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ
80 3. ควรมีค่าเปูาหมายทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ

-รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ฝุายกิจการนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้ง
ที่ 6/2563วันที่ 27 พฤษภาคม
2563

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.3

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาสังกัดคณะ
หรือวิทยาลัย(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด เป็น 5 คะแนน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหาค่า
ความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐานและนาค่าความ
แตกต่างมาพิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็น 0 คะแนน
ค่าความแตกต่างของจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสูตรนั้น ๆ
สูตรการคานวณ
1
) คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละตามสูตร
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ - สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ จานวน
จานวน อาจารย์ประจาที่เป็นจริง
อาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5-

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4
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ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชา

รวมค่า Ftes

ระดับบัณฑิตศึกษา
1. สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2. สาขาวิชาวิจัยการพัฒนาการศึกษา
รวม
ปรับจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับ
ปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย
7. สาขาวิชาคณิตศาตรศึกษา
8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
รวม

86.17
3.33
89.5

397.64
467.22
405.08
360.25
523.00
546.75
225.22
39.00
2,964.17

ในปีการศึกษา
2562 คณะครุศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี ( FTES) ทุกระดับ
อยู่ที่จานวน 2,964.17 โดยในระดับบัณฑิตศึกษา มีสัดส่วนจานวนเท่ากับ 30 : 1 เมื่อปรับจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี ได้เท่ากับ 2,964.17 (89.5 x
1.8) ระดับปริญญาตรี มีสัดส่วนจานวนเท่ากับ 30 : 1 รวมทั้ง 2 ระดับเท่ากับ 3,125.27 คณะครุศาสตร์มี
จานวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2562 จานวน 52 คน คานวณหาค่าความแตกต่างจาก
เกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละได้รอ้ ยละ 15.75 คิดเป็น 5 คะแนน
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจา จานวน 52 คน
2,964.17
52

=57

ค่า Ftes คือ 57
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วิธีการคานวณ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริงเท่ากับ
แทนค่าในสูตร
57 - 25
ร้อยละความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน=
25
= ร้อยละ -43
5- -43
คะแนนที่ได้=
4
คิดเป็นคะแนน =

15.75
X100
= 15.75

0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.4

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
ของคณะหรือวิทยาลัย(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดชองตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ผลการดาเนินงาน
ตนเอง ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ2
ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
1. หน้าระบบเว็บไซต์
ระบบฐานข้อมูลวิจัย
และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
2. หน้าระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
1.ห้องปฏิบัติงานวิจัย
ห้องปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
2. ห้องสืบค้น
สารสนเทศ
3. ระบบบริการ
อินเตอร์เน็ต(ระบบ
พิสูจน์ตัวตนในการเข้า
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต)
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มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ถูกต้องทันสมัยและเป็น
ปจจุบัน

1. ระบบเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูล
วิจัยและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
2. ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
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1. ห้องปฏิบัติงานวิจัย ห้อง
ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2. ห้องสืบค้นสารสนเทศ
3. ระบบบริการอินเตอร์เน็ต
(ระบบพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต)



3

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมหรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัย
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2.3 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติ
การวิจัย
2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ visiting
(
professor)
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้หรือกองทุนคณะของ

ประกาศคณะ

1.ประกาศคณะ
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60
ตนเอง ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คณะหรือวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม



4



5



6

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง รับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2562 ลงวันที่ 29
สิงหาคม 2561ประกาศคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง ผลการพิจารณา
สนับสนุนการวิจัยประจาปี
งบประมาณ 2562 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2561

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง รับ
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2562 ลง
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
2. ประกาศคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เรื่อง ผลการ
พิจารณาสนับสนุนการ
วิจัยประจาปี
งบประมาณ 2562 ลง
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้หรือกองทุน จัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 1. ประกาศมหาวิทยาลัย
ของคณะหรือมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่วจิ ัย
นครพนม เรื่อง
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการประชุม
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ค่าใช้จ่ายในการตีพมิ พ์
นานาชาติ
ผลงานวิชาการ และการ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปญญา
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยด้าน
มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
1. สรุปโครงการพัฒนา
ศักยภาพการทาวิจัย มีการสร้างขวัญกาลังใจและ
นักวิจัยแก่อาจารย์
ศักยภาพนักวิจัย วันที่
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
5-6 มีนาคม 2563
สร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น
มีการดาเนินการตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
1. คาสั่งแต่งตั้ง
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ บริหารงานวิจัย ดาเนินการตาม คณะกรรมการบริหาร
และนวัตกรรม
ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย งานวิจัย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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61
ตัวชี้วัดที่ 5.2.5
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ
หรือวิทยาลัย(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนาเข้า
ปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0

–5

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
สูตรการคานวณ :
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และนวัตกรรม จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้
=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

X100
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ผลการคานวณ
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน

หลักฐาน

302,000

สัญญาทุน

302,000
6,494,311

สัญญาทุน
สัญญาทุน

6,494,311
62

สัญญาทุน
รายชื่ออาจารย์
ประจา

62

รายชื่ออาจารย์
ประจา

จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.6

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะหรือวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอง


ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
มีการกาหนดชุมชนเปูาหมายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน



2

คณะหรือวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการร่วมกับ
ชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย จัดทาแผนบริการวิชาการที่มี
การกาหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแผน
อย่างครบถ้วน



3

ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาตามแผนบริการ
วิชาการและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
คณะครุศาสตร์ ได้กาหนด
ชุมชนเปูาหมาย โดยสาขาวิชา
ได้มีการเสนอชุมชนเปูาหมาย
ที่ให้บริการวิชาการ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคม ครั้งที่
5/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน
2562
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม และชุมชนเปูาหมาย
มีการกาหนดวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
ร่วมกันโดยการนาผลสรุป
แบบสอบถามความต้องการ
ชุมชนเปูาหมายต่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม ของคณะครุ
ศาสตร์
คณะครุศาสตร์มีโครงการ
บริการวิชาการที่ดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ 2563

หลักฐาน
- สรุปวาระการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม ครั้งที่
5/2562 วันที่ 11
พฤศจิกายน
2562
-แบบสอบถาม
ความต้องการ
ชุมชนเปูาหมาย
ต่อการบริการ
วิชาการแก่สังคม
คณะครุศาสตร์

- แผนปฏิบัติ
ราชาการงาน
บริการวิชาการ
แก่สังคม คณะครุ
ศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ
2563
- สรุปผลการ
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ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการงาน
บริการวิชาการ
แก่สังคม
ประจาปี
งบประมาณ
2563
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย - หนังสือเชิญเข้า
นครพนมได้สร้างเครือข่าย
ร่วมประชุมหารือ
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
แก้ไขปญหาและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย คือ
เพิ่มประสิทธิภาพ
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน การจัดการเรียน
สังกัดกองกากับการตารวจ
การสอนใน
ตระเวนชายแดน ที่ 23
โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดน
สังกัด กก.ตชด.23
- โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
9 โครงการ



4

คณะหรือวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการมี
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 หน่วยงาน



5

คณะหรือวิทยาลัยหรือสถาบันหรือหน่วยงานวิชาการ บูรณา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/
การบริการวิชาการเข้ากับการจัด การเรียนการสอน หรือการ หน่วยงานวิชาการ บูรณาการ
วิจัย หรือการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการเข้ากับการจัด
การเรียนการสอน รหัสวิชา
31306206รายวิชาวรรณคดี
และวรรณกรรมเอกของไทย

-มคอ.3 รหัสวิชา
31306206วิชา
วรรณคดีและ
วรรณกรรมเอก
ของไทย

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.7

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะหรือวิทยาลัย
(ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอ
ง


ข้
อ
1



2



3

เกณฑ์การ
ประเมิน
มีระบบและกลไกการ
เข้าไปมีส่วนร่วม
ดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย หรือภูมิปญญา
ท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
มีการจัดสรร
งบประมาณในการ
ดาเนินการ ตามข้อ
1 ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือภูมิปญญา
ท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
มีแผนงานหรือ
โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่มี
การกาหนด
ผู้รับผิดชอบมี
ลักษณะเป็นการบูร
ณาการองค์ความรู้

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ มีการจัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานตามคาสั่งงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2562

-คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2563
ที่ 135/2562 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2562

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มีการจัดทาแผนงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในแผนได้กาหนดตัวบ่งชีว้ ัด
สาเร็จของวัตถุประสงค์ของแผนและระบุงบประมาณที่จัดสรรไว้ให้
แต่ละโครงการ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
คณะฯ นอกจากนีย้ ังมีคู่มืองานทาบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2562 ไว้สาหรับการดาเนินงานของฝุายให้
เป็นไปตามระเบียบ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

- แผนงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2562
- คู่มืองานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2562

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์มีการจัดทาแผนงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยในแผนได้กาหนดตัวบ่งชีว้ ัดสาเร็จ
ของวัตถุประสงค์ของแผนและระบุงบประมาณที่จัดสรรไว้ให้แต่ละ
โครงการ เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะฯ

- แผนงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีการศึกษา 2562
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ตนเอ
ง

ข้
อ



4



5

เกณฑ์การ
ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
เพื่อการอนุรักษ์หรือ
ฟืนฟูหรือสืบสาน
หรือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือ ภูมิปญญา
ท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
มีการประเมินผลตาม คณะครุศาสตร์ มีการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนงาน
ตัวชี้วัดในแผนงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการดาเนินงานบรรลุทุกตัวบ่งชี้
หรือโครงการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย หรือ ภูมิปญญา
ท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง
มีการนาผลการ
ประเมินในข้อ 4. มา
ปรับปรุงแผนงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย
หรือภูมิปญญา
ท้องถิ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ตอนกลาง

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์มีการประชุมเพื่อนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานด้านงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการประชุมของฝุายกิจการนักศึกษา
ที่มีการสรุปผลการดาเนินงานของกิจกรรม ได้มีข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2562
เกี่ยวกับสถานที่ เวลา และกิจกรรมที่กาหนดให้นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ คือ สถานที่ค่อนข้างเล็กไม่
เพียงพอต่อจานวนของนักศึกษา เวลาที่เริ่มกิจกรรมเร็วเกินไป
เพราะนักศึกษาบางส่วนยังไม่เลิกเรียน และกิจกรรมที่จัดให้
นักศึกษามีกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมไม่เพียงพอต่อจานวน
นักศึกษา ซึ่งทางผู้จัดโครงการก็ได้มาปรับปรุงในการจัดโครงการ
ครั้งต่อมาในกิจกรรมลอยกระทง ประจาปีการศึกษา 2563 โดย
สถานที่ในการจัดงานยังคงเป็นสถานที่เดิม แต่ขยายพืน้ ที่บริเวณ

หลักฐาน

- การประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชีท้ ี่วัด
ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ของแผนด้าน
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- สรุปรายงานการประชุม
งานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฝุาย
กิจการนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
- รายงานผลการดาเนิน
โครงการ

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.8

ระบบและกลไกการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กลุ่ม ข
(ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ข้อ 1 – 6 ระดับคณะ ของ สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 – 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอง


ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
ทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์จาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
คณะหรือวิทยาลัย และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชื้ และเปูาหมายของแผน
ยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
คณะได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะโดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 –
2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนมโดยบุคลากรของ
คณะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ SWOT
ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะรวมถึง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน
(1.1) ก่อนจะนาแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ไปจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (1.2)และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จากการดาเนินกิจกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563ใน
วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 โดยมีบุคลากร
ที่มีส่วนร่วมในการทาแผนครั้งนีด้ ้วย (1.3)
และเสนอต่อการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562
วันที่ 4 กันยายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการมี
มติพจิ ารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563(1.4) และ

หลักฐาน
1.1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(พ.ศ.2560 – 2564)ฉบับ
ทบทวนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
1.2 แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
1.3รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครั้งที่ 12/2562
1.4หนังสือแจ้งมติ
คณะกรรมการการเงินและ
งบประมาณ ครั้งที่
3/2563
1.5รายงานการประชุม
คณะ ครั้งที่ 15/2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562
1.6 รายงานการประชุม
คณะ ครั้งที่ 1/2563 วันที่
24 มกราคม 2563
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ตนเอง

ข้อ



2



3

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
ได้รับการอนุมัติแผนจากคณะกรรมการ
การเงินและงบประมาณ ประจา
มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้ง
ที่3/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562(1.5)
จากนั้นได้ดาเนินงานตามแผนที่กาหนด โดย
มีตดิ ตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
กาหนดและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนรายเดือนต่อคณะกรรมการประจา
คณะ คือ รายงานผลการดาเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน2562 ในการประชุมครั้งที่
15/2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562
เดือนธันวาคม 2562 ในการประชุมครั้งที่
1/2563 วันที่ 24 มกราคม 2563
เดือนมกราคม 2563 ในการประชุมครั้งที่
2/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในการประชุมครั้งที่
3/2563 วันที่ 13 มีนาคม 2563
เพื่อกากับติดตามให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน และตัวชี้วัดที่กาหนด
การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก ด้วยในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ได้
หลักสูตรดาเนินการตามกลยุทธ์ทาง
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
การเงินโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
บัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) หลักสูตร พ.ศ. 2562
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย โดยสาขาวิชาได้วเิ คราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยใน
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ การปรับปรุงหลักสูตร 8 สาขาวิชา
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ รายละเอียดตาม มคอ.2
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
4.สาขาวิชาสังคมศึกษา
แข่งขันและนาเสนอคณะกรรมการประจา 5.สาขาวิชาภาษาไทย
คณะหรือวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
6.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก มีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หลักสูตร ดาเนินการและวิเคราะห์
หลักสูตรดาเนินการวิเคราะห์ผลลัพธ์ตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ ซึ่งได้แก่ การเรียน
พันธกิจโดยมีคาสั่งคณะกรรมการดาเนินงาน
การสอน การวิจัย การบริการทาง
วิจัย งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม งาน
วิชาการแก่สังคม การทานุบารุง
บริการวิชาการ และงานบริการวิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และความเป็น คณะครุศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2562
เลิศของคณะหรือวิทยาลัย
และมีการประชุมคณะกรรมการวิจัยเพื่อ
กากับติดตามด้านการวิจัย อีกทั้งคณะมีการ
กากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุก
หลักสูตรดาเนินการวิเคราะห์ผลลัพธ์
ทางด้านศิลปและวัฒนธรรม ส่วนเรื่องการ

หลักฐาน
1.7 รายงานการประชุม
คณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2563
1.8 รายงานการประชุม
คณะ ครั้งที่ 3/2563 วันที่
13 มีนาคม 2563

เล่มมคอ.2หลักสูตร
(หลักสูตรสี่ปี) จานวน 8
สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4.สาขาวิชาสังคมศึกษา
5.สาขาวิชาภาษาไทย
6.สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา
7. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
8. สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
-คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
วิจัย
-คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานทานุบา
รุศิลปวัฒนธรรม
-คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ
-รายงานการประชุม
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มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตาม
หลักทางวิชาการและประกาศใช้ตั้งแต่ต้น
ปีการศึกษา และมีการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง มีการประเมินที่
เป็นผลเกิดจากการวิเคราะห์และระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ท่สี ่งผลต่อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะหรือ
วิทยาลัย

ผลการดาเนินงาน
เรียนการสอนคณะมีการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อเป็นการกากับติดตาม
และในเรื่องการบริการวิชาการคณะมีการจัด
ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อส่งเสริมกิจการ
เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม
คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หลักฐาน

งานวิจัย
-รายงานการประชุมงาน
ทานุบารุศลิ ปวัฒนธรรม
-รายงานการประชุมงาน
บริการวิชาการ
4.1 คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ
ความเสี่ยงและควบคุม
ประจาปีงบประมาณ 2563(4.1) โดย
ภายใน ประจาปี
จัดการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และระบุ
งบประมาณ พ.ศ.2563
ความเสี่ยงของคณะ ซึ่งมีคณะกรรมการ
เลขที่คาสั่ง 407/2562
บริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม ในการ
4.2 รายงานการประชุม
ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่15 มกราคม งานบริหารจัดการความ
พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 221 ชั้น เสี่ยง คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
2 อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้มีการประเมิน ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15
มกราคม พ.ศ.2563
ความเสี่ยง และวิเคราะห์ ปจจัยเสี่ยงที่เกิด
4.3 แผนบริหารจัดการ
จากปจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่จะ
ความเสี่ยง คณะครุ
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คณะโดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์
นครพนม ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
ประเด็นความเสี่ยงคือ
4.4 รายงานการประชุม
ขั้นตอนที่ 1 ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง
คณะกรรมการประจา
1.1 แบ่งกลุ่มตามประเด็นความเสี่ยง เพื่อ
คณะ ครั้งที่ 1/2563
ร่วมกันวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของคณะ
4.5 รายงานผลการ
ครุศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
ดาเนินงานตามแผน
1.2 จาแนกตามประเภทความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงรอบ
S F O C
3 เดือน
1.3 ระบุประเภท ปจจัยภายใน/ภายนอก
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง
2.1 ประเมินโอกาส และความรุนแรงของ
ผลกระทบ และความเป็นไปได้ของโอกาสที่
จะเกิด
2.2 ระบุการควบคุมในปจจุบัน และระบุ
แหล่งที่มาของความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
โดยคณะกรรมการดาเนินการระบุความ
เสี่ยง และปจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตาม
บริบทของหน่วยงาน (4.2) หลังจากร่วมกัน
วิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงแล้ว ได้
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ผลการดาเนินงาน
เสนอพิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่อ

หลักฐาน

คณะกรรมการประจาคณะ ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มกราคม 2563



5

คณะได้สรุปความเสี่ยงไว้ 2 ประเด็น ดังนี้
1. แนวโน้มความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในสาขาวิชาชีพครูบางสาขาวิชาลดน้อยลง
2. รายได้คณะน้อยกว่าประมาณการที่
คาดการณ์จากแผนการรับนักศึกษา
และนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อ
วางแผนแก้ไขให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ลดลงหรือ
หมดไป (3.3) โดยได้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ และอธิการบดี
พบว่า ประเด็นความเสี่ยงทั้ง 2 ประเด็นที่
กาหนดไว้อยู่ในระดับคงที่
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
คณะครุศาสตร์สนับสนุนผู้บริหารยึดหลัก
ครบถ้วนทั้ง 10ประการ ทั้งในระดับคณะ ธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร
หรือวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการ ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประเมินผลการบริหารงานตามหลักธรร โดยยึดหลักธรรมภิบาล 10 ด้านคือ
มาภิบาลอย่างชัดเจน
1. หลักประสิทธิผล โดยมีผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2563และมีระบบการติดตาม
ผลการดาเนินงานต่าง ๆและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน
(5.1.4.1)
2. หลักประสิทธิภาพ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์มี
วาระพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้มี
การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
2563 และนาผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการรายงานต่อคณะกรรมการประจา
คณะทุกเดือน (5.1.4.2)
3. หลักการตอบสนอง มีการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายช่องทาง ได้แก่
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เว็ปเพจfacebookของ
คณะฯการทาจุลสารคณะครุศาสตร์
ออนไลน์ เป็นต้น และหนังสือขอเชิญเข้า
ร่วมประชุมวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
(5.1.4.3)
4. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารคณะ

(5.1.4.1)รายงานการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ
2563
(5.1.4.2)เครื่องมือ
อุปกรณ์สานักงาน
สนับสนุนการทางานของ
บุคลากร เช่น การเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารสาหรับ
บริการบุคลากร
(5.1.4.3)เว็บไซต์คณะฯ,
facebookคณะฯ,และจุล
สารออนไลน์คณะครุ
ศาสตร์ E-book
(5.1.4.4) คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆในปี
พ.ศ.2563
(5.1.4.5)
-เว็บไซต์คณะฯ
-รายงานการการประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ ครุศาสตร์ ครั้งที่ 613/2562และครั้งที่ 17/2563
(5.1.4.6)คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆในปี
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ผลการดาเนินงาน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือ
คณะทางานในกิจการของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง และคณะมีการจัดการเรียนการ
สอนเน้นและส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียน
การสอนต้องคานึงถึงการพัฒนานักศึกษา
ให้มีความพร้อมด้านวิชาการ สอดแทรก
และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้จบ
เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกาหนดไว้ใน
มคอ.3ของรายวิชาในหลักสูตร(5.1.4.4)
5. หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ของคณะ ได้แก่ (1)รายชื่อกรรมการประจา
คณะและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
คณะ เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนผ่านทางเว็ป
ไซต์ของคณะฯ (2) ทาเนียบบุคลากรคณะฯ
(3)คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
และเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยคณะครุศาสตร์
(4)รายงานการงบทดลองประจาเดือนใน
ปีงบประมาณ 2563 (5.1.4.5)
6. หลักการมีส่วนร่วม มีการบริหารงาน
และกากับการดาเนินงานในรูปของ
คณะกรรมการ มีการแบ่งงานตาม
โครงสร้างการบริหารของฝุายงาน และมี
การแต่งตั้งบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะทางานต่างๆ (5.1.4.6)
7. หลักการกระจายอานาจ มีการแต่งตั้ง
รองคณบดี เพื่อกระจายการทางาน และ
มอบหมายผู้ปฏิบัติราชการแทนในกรณีที่
คณบดีตดิ ราชการ เพื่อให้มีการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง (5.1.4.7)
8. หลักนิติธรรม มีการบริหารงานโดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย เช่น ประกาศ
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม (5.1.4.8)
9. หลักความเสมอภาค ส่งเสริมให้
บุคลากรมีการพัฒนางานของตนเอง โดย
การอนุมัติให้บุคลากรทุกประเภทเข้าร่วม
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตามความ
เหมาะสม และการเข้าร่วมโครงการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ 5ปี (พ.ศ.2560-2564)
และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563และมีโครงการพัฒนาบุคลากร

หลักฐาน
2562, คาสั่งแต่งตั้ง
คณบดีและคาสั่งแต่งตั้ง
รองคณบดี
(5.1.4.7)คาสั่งแต่งตั้ง
คณบดีและคาสั่งแต่งตั้ง
รองคณบดี
(5.1.4.8)ระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนมว่า
ด้วยคณะกรรมการประจา
คณะและพรบ.
มหาวิทยาลัยนครพนม
พ.ศ. 2548
(5.1.4.9)บันทึกข้อความ
อนุมัติให้บุคลากรเดินทาง
ไปราชการ
(5.1.4.10)รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครุศาสตร์ ปี
2562และ 2563
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มีการจัดการความรู้ที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการ (สายสนับสนุนอย่างน้อย1 เรื่อง
สายวิชาการอย่างน้อย2 เรื่อง)

ผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2563(5.1.4.9)
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีการประชุม
บุคลากรเพื่อรับฟงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และมีมติร่วมกันเพื่อดาเนินงาน กิจกรรมของ
หน่วยงานฯ สรุปโครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ 5ปี (พ.ศ.2560-2564)และ
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563(5.1.4.10)

หลักฐาน

ในปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ได้มี
การจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
(สายวิชาการ) วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2563
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
และโรงแรม เดอะโบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการการจัดการความรู้
(KM)กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
สายสนับสนุน
1. กิจกรรมการฝึกอบอบรมการจัดทาวิจัย
งานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14– 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม
เซ็นเตอร์พอยต์ไพรม์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัด
ชลบุรี
2. การจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง
การเสนอให้บุคลากรสายสนับสนุนจัดทา
รูปแบบการประชุมให้เหมือนการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ซึ่งมี
ตัวอย่างอยู่บนเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

-แผนการปฏิบัติราชการ
ของงานบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2563
สายวิชาการ ประกอบด้วย
1. สรุปกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรคณะครุศาสตร์
(สายวิชาการ) วันที่ 3 –5
กรกฎาคม 2563 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม และโรงแรม
เดอะโบนันซ่ารีสอร์ทเขา
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
2. สรุปโครงการการ
จัดการความรู้
(KM)กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย วันที่
9 เมษายน 2563
ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
สายสนับสนุน
1. สรุปโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย
และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กิจกรรมการฝึก
อบอบรมการจัดทาวิจัย
งานสายสนับสนุน
ปีงบประมาณ 2563 วันที่
14-17 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์
ไพรม์ โฮเต็ล พัทยา
จังหวัดชลบุรี
2. การจัดประชุมบุคลากร
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ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน
สายสนับสนุน เรื่อง
การเสนอให้บุคลากรสาย
สนับสนุนจัดทารูปแบบ
การประชุมให้เหมือนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะครุศาสตร์ซึ่ง
มีตัวอย่างอยู่บนเว็บไซต์
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม



7

มีการประกาศแผนอย่างชัดเจน และมี
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการ
แผนการบริหารบุคลากรสายสนับสนุน
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ในปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ได้มี
การจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ตามแผนปฏิบัติราชการและได้ปฏิบัติ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ 2563

-แผนการปฏิบัติราชการ
ของงานบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ 2563 ทั้ง
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.9

ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะหรือวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษา
(ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับสถาบัน ของ สกอ.)
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะหรือวิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง
ระดับอุดมศึกษา

คะแนนที่ได้ =

ผลการประเมินระดับคณะหรือวิทยาลัยและหน่วยงานตามโครงสร้าง
ระดับอุดมศึกษา
จานวนหน่วยงานตามโครงสร้างในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
ที่
หน่วยงาน
1 คณะครุศาสตร์
2 สานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

ผลการประเมิน
4.61
4.79

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.10

ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร ที่สภาหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของหลักสูตรที่
อนุมัตใิ ห้เปิด
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้=

คณะหรือวิทยาลัย รับผิดชอบโดยสภามหาวิทยาลัย

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้
เปิด
จานวนหลักสูตรทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผลการดาเนินงาน
= ผ่าน
= ไม่ผา่ น

1.สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ




4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาสังคมศึกษา
6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7.สาขาวิชาภาษาไทย
8.สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
9.สาขาวิชาดนตรีศึกษา



คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน
หรือ
ระดับคุณภาพ
3.86
ดี
3.32
ดี
3.47

ดี

3.19
3.70

ดี
ดี



3.41
3.30

ดี
ดี



3.33

ดี

2.61

ปานกลาง

30.71
3.35

ดี





คะแนนรวมทั้งหมดทุกหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ = 3.35 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.11
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

อาจารย์ประจาสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง0 – 5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ
หรือวิทยาลัยที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มวี ุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

คะแนนที่ได้ =

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5
การแปลงค่าคะแนน
=

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก
X5
ร้อยละ 40

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ปริญญาเอกประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง

จานวนยืนยัน

หลักฐาน

62

ตารางแสดงจานวนอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริง, ลาศึกษาต่อ
ตารางแสดงจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก

25
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สูตรการคานวณ
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
=

xxx
X 100

xxx
= 20 %
= 20
X5
40
= 5 คะแนน
คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.12

อาจารย์ประจาสังกัดคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ระดับคณะ ของ สกอ.)
ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา

เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ
หรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็น
คะแนนระหว่าง 0 – 5
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึน้ ไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตาม
สูตร

คะแนนที่ได้ =

จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5

การแปลงค่าคะแนน
=

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะหรือวิทยาลัยที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ร้อยละ 60

X5
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ผลการคานวณ
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์

จานวน
ยืนยัน
62
48
12
2
-

หลักฐาน
ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริง, ลา
ศึกษาต่อ
ตารางแสดงจานวน
อาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งรศ.และผศ.

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ มีจานวนอาจารย์ประจา รวมทั้งสิน้ 62 คน จาแนกเป็นอาจารย์ที่
ดารงตาแหน่งอาจารย์ จานวน 48 คน มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งหมด 14 คน โดยมี
ตาแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 12 คน รองศาสตราจารย์จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58
แปลงค่าร้อยละเป็นคะแนนได้เท่ากับ 1.88 คะแนน

คะแนนที่ได้ = 1.88 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และบุคลาการสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
ระยะเวลา
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตนเอง


ข้อ
1



2



3



4



5

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
มีแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล และมีแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ขอมูลเชิงประจักษ์
มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผน ที่กาหนด

มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ
สร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

มีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนาคณาจารย์ โดยมีการทาแผน
และการอบรมพัฒนา โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน

หลักฐาน
- สรุปโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
- สรุปโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

คณะได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดโดยมี
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนโดยสายวิชาการได้จัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ ณ จังหวัดนครราชสีมา
ส่วนสายสนับสนุนจัดกิจกรรมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน
การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร
กิจกรรมการฝึกอบรมการจัดทาวิจัยงาน
สายสนับสนุน ณ จังหวัดชลบุรี
มีการส่งเสริมตรวจสุขภาพประจาปีแก่
บุคลากร

โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ภายในคณะครุศาสตร์
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน

คณะมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เรียน การสอน การวิจัย การฝึกอบรมการ
จัดทาวิจัย

- สรุปโครงการ
เสริมสร้างพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร
- ระเบียบวาระการ
ประชุมคณาจารย์ 22
มิถุนายน พ.ศ. 2563
- สรุปโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะ
และทักษะ เพื่อเพิ่ม

คณะมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
จรรยาบรรณของนักวิจัยแก่อาจารย์ ในการ
ทาวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและได้

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปี 2563
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81
ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน
ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี



6



7

มีการประเมินผลความสาเร็จของ
คณะได้มีการรายงานผลการดาเนินงาน
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ ประจาปี 2563 ทั้งในด้านการดาเนินงาน
และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนและได้มีการ
นาเข้าที่ประชุมคณะเพื่อรายงานการ
ดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน คณะได้นาข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สนับสนุนมาวิเคราะห์และพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป

หลักฐาน
ประสิทธิภาพบุคลากร
ภายในคณะครุศาสตร์
กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม
2563 จังหวัด
นครราชสีมา
- สรุปโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การเรียน การสอน การ
วิจัย และการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
กิจกรรมการฝึกอบรม
การจัดทาวิจัยงานสาย
สนับสนุน วันที่ 14 – 17
กรกฎาคม 2563
จังหวัดชลบุรี
- รายงานการประชุม
ประจาคณะฯ ครั้งที่
8/2563
- รายงานการประชุม
บุคลากรสายสนับสนุน
ครั้งที่ 5/2563
- สรุปโครงการและ
ข้อเสนอแนะ

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3.1

ระบบกากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและ
หน่วยงานสนับสนุนของคณะหรือวิทยาลัย(ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระดับคณะ ของ
สกอ.)
กระบวนการ
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอง


ข้อ
1



2



3



4



5

เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร -คณะมีระบบการดาเนินงาน
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นครพนม และมีคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562
มีคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทา คณะได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
หน้าที่กากับติดตาม ให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1
คณะกรรมการดาเนินงาน
และรายงานผลต่อกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัย เพื่อ ประกันคุณภาพการศึกษา
พิจารณา (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
ประจาปีการศึกษา 2562

มีการจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร หรือวัสดุครุภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร

หลักฐาน
-ระบบและกลไก
-คาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2562

-คาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2562
-รายงานการประชุม
-ภาพถ่ายห้องเรียน
ห้องสืบค้น
-คู่มือการประกัน
คุณภาพ

คณะได้มีการจัดวัสดุอุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
และมีการบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต และจัดทาคุ่มือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุนทุก คณะครุศาสตร์มีการเสนอผล -รายงานการประชุม
หน่วยงาน ณ สิน้ ปีการศึกษา เสนอต่อกรรมการประจาคณะ การประเมินในทุกระดับต่อ
หรือวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประจาคณะฯ
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจา
คณะครุศาสตร์มีการจัดทา
-แผนพัฒนาคุณภาพ
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ตนเอง

ข้อ

เกณฑ์การประเมิน
คณะหรือวิทยาลัย มาปรับปรุงหลักสูตร ให้มีคุณภาพดีขนึ้
อย่างต่อเนื่อง

ผลการดาเนินงาน
แผนพัฒนาคุณภาพ และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะ

หลักฐาน
-รายงานการประชุม

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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84
มาตรฐานที่ 6

ด้านอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา

ตัวบ่งชี้ 6.1

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
กระบวนการและผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
1 – 2 ข้อ

คะแนน 2
คะแนน 3
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
3 ข้อ
4 ข้อ
เฉพาะข้อ 1 – 5

คะแนน 4
ดาเนินการได้
5 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการได้
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอง ข้อ

เกณฑ์การประเมิน



1

คณะหรือวิทยาลัย มีแผนงานโครงการที่ส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสารทัง้ 3 ภาษา



2

คณะหรือวิทยาลัย มีโครงการและจัดสรรงบประมาณ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถ
ในการสื่อสารทัง้ 3
ภาษา



3

คณะหรือวิทยาลัย ดาเนินโครงการที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

ฝุายงานวิชาการ คณะครุ
ศาสตร์ ได้มีการบรรจุ
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการทางานของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายไว้ในแผน
งบประมาณปี 2563
ฝุายงานวิชาการ คณะครุ
ศาสตร์ ได้มีการจัด
โครงการและมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะการใช้
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางาน
ของนักศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย
ฝุายงานวิชาการ คณะครุ
ศาสตร์ ได้มีการจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์
ของ
โครงการ คือ

-แผนปฏิบัติราชการ
ฝุายวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2563

-แบบเสนอโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม

- แบบเสนอโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
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ตนเอง ข้อ

เกณฑ์การประเมิน



4

ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ
มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง



5

คณะหรือวิทยาลัย จัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ประกวดหรือแข่งขันหรือแสดง หรือนานักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกในกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การสื่อสาร



6

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความสามารถในการสื่อสารทัง้ 3 ภาษาไม่น้อยกว่าร้อยละ
60

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

1. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ได้พัฒนาในด้าน
ทักษะภาษาและเทคโนโลยี
2. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์เกิดการเรียนรู้ภาษา
และเทคโนโลยี และได้
ตระหนักถึง
ความสาคัญของภาษา
เทคโนโลยีมากขึน้
3. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ได้ทดสอบวัดความรู้
ด้านภาษาและด้าน
เทคโนโลยี
ฝุายงานมีการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัตราชการ
และนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข
ฝุายงานได้มีการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษาได้
แข่งขันความสามารถในการ
ใช้ภาษาในเทคโนโลยี

-แผนปฏิบัติราชการ
ฝุายวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2563

ฝุายงานได้มีการจัดทดสอบ
ความสามารถการใช้ภาษา
ในเทคโนโลยี และ
นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์
มากกว่าร้อยละ 60

-ผลการสอบวัด
ความสามารถด้าน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทางาน

-สรุปโครงการฯ

-กาหนดการโครงการ
ฝึกอบรมการใช้ภาษา
และเทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 6.2
ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
ดาเนินการได้
1 – 2 ข้อ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะหรือวิทยาลัยที่มีความสามารถใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
กระบวนการและผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

คะแนน 2
คะแนน 3
ดาเนินการได้
ดาเนินการได้
3 ข้อ
4 ข้อ
เฉพาะข้อ 1 – 5

คะแนน 4
ดาเนินการได้
5 ข้อ

คะแนน 5
ดาเนินการได้
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตนเอง


ข้อ
1



2



3

เกณฑ์การประเมิน
คณะหรือวิทยาลัย มีแผนที่ส่งเสริมทักษะการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานของ
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ฝุายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้มี
การบรรจุแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางานของนักศึกษา
ของนักศึกษา ชั้นปีสุดท้ายไว้ในแผน
งบประมาณปี 2563
คณะหรือวิทยาลัย มีโครงการและจัดสรร
ฝุายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้มี
งบประมาณ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้ การจัดโครงการและมีการจัดสรร
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานของ
งบประมาณเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
นักศึกษา
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ทางานของนักศึกษาของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย

หลักฐาน
-แผนปฏิบัติราชการ
ฝุายวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2563

คณะหรือวิทยาลัย ได้มีการดาเนินงานตาม
โครงการที่กาหนดไว้อย่างครบถ้วน

- แบบเสนอโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการฝึกอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
- แผนปฏิบัติราชการ
ฝุายวิชาการ ประจาปี
งบประมาณ 2563

ฝุายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้มี
การจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโคร
งการ คือ
1. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้
พัฒนาในด้านทักษะเทคโนโลยี
2. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เกิด
การเรียนรู้เทคโนโลยี และได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของเทคโนโลยีมากขึน้
3. เพื่อให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้
ทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยี

-แบบเสนอโครงการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
-โครงการฝึกอบรม
การใช้เทคโนโลยี
สาหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย
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ตนเอง


ข้อ
4

เกณฑ์การประเมิน
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าประกวด
หรือแข่งขัน หรือเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางานของนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ฝุายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้มีการ
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ออกแบบ
ผลงานด้านเทคโนโลยี และมีการประกวด
ผลงานที่นักศึกษาออกแบบ

หลักฐาน
-กาหนดการโครงการ
ฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยี สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย



5

มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน และโครงการ มีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ฝุายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้มี
การจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ และหลังการจัด
กิจกรรม

-รายงานการสรุป
โครงการฝึกอบรมการ
ใช้เทคโนโลยี สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย



6

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางาน ร้อยละ 60

ฝุายงานวิชาการ คณะครุศาสตร์ ได้มี
การจัดโครงการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยี สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
และในโครงการมีการจัดอบรมทดสอบ
ความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทางาน เพื่อให้
นักศึกษาได้รู้ถึงความระดับ
ความสามารถของตนเอง

-ผลการสอบวัด
ความสามารถด้าน
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ทางาน

คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3

จานวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
ผลลัพธ์
ปีการศึกษา 2562 ( 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

ชนิดของตัวบ่งชี้
ระยะเวลา
เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของคณะ
หรือวิทยาลัย (อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ

ค่าร้อยละ =

คะแนนที่ได้ =

จานวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มอี ย่างน้อย 1 รายวิชา ที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่อื การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่รวม
วิชาภาษาอังกฤษ)
จานวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทัง้ หมด

x 100

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มอี ย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่อื การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ(ไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ) X 5
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
ที่
หลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
4
สาขาวิชาสังคมศึกษา
5
สาขาวิชาภาษาไทย
6
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
7
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
9
รวม

รายวิชาจัดสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
ภาษาและวัฒนธรรมสาหรับครู
การวิจัยทางการศึกษา

หลักฐาน
มคอ.3/มอค.5
มคอ.3/มอค.5
มคอ.3/มอค.5
มคอ.3/มอค.5
มคอ.3/มอค.5
มคอ.3/มอค.5
มคอ.3/มอค.5
คาอธิบายรายวิชาจาก มคอ.2

9
คะแนนที่ได้ = 5 คะแนน
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการประเมินตนเอง

90
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางสรุปคะแนน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2561
ตัวบ่งชี้ในการประเมิน
คะแนน
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (จานวน 6 ตัวบ่งชี้)
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในคณะ/วิทยาลัย
4.47
1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษาในคณะ/วิทยาลัย
5.00
1.3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
5.00
1.4 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
5.00
1.5 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีทักษะศตวรรษที่ 21 (3R 7C) และทักษะ
5.00
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างครบถ้วน
1.6 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะ/วิทยาลัยที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรม แสดงออก
5.00
ในการต่อต้านคอรัปชั่นอย่างชัดเจน
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม (จานวน 3 ตัวบ่งชี้)
2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยในคณะ/วิทยาลัย
5.00
2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย/นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในคณะ/วิทยาลัยที่ตอบสนองยุทธศาสตร์
5.00
ชาติ หรือยุทธศาสตร์ วิจัยของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของสังคม
ในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนม
2.3 จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในคณะ/วิทยาลัย ที่เกิดจากเครือข่ายความ
5.00
ร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขงตอนกลาง
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย (จานวน 2 ตัวบ่งชี้)
3.1 จานวนชุมชนเป้าหมายที่คณะ/วิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการดาเนินการกับ
5.00
มหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ระดับสถาบันอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (จานวน 1 ตัวบ่งชี้)
4.1 จานวนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่คณะ/วิทยาลัยได้ดาเนินการเองหรือมีส่วนร่วมในการ
5.00
ดาเนินการกับมหาวิทยาลัย (ในพื้นที่จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร) เพื่อสืบสาน เช่น
การศึกษาเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี
มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ (จานวน 16 ตัวบ่งชี้)
5.1 ด้านคุณภาพหลักสูตร (จานวน 2 ตัวบ่งชี)้
5.1.1 ร้อยละของหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลัก
0
สูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQR)
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ตัวบ่งชี้ในการประเมิน
5.2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจ (จานวน 13 ตัวบ่งชี)้
พันธกิจด้านการ 5.2.1 ระบบและกลไกการบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย
เรียนการสอน
5.2.2 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/
วิทยาลัย
5.2.3 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาสังกัดคณะ/
วิทยาลัย
พันธกิจด้านการ 5.2.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาวิจัย /งานสร้างสรรค์และ
วิจัย
นวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัย
5.2.5 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัย
พันธกิจด้านการ 5.2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ/วิทยาลัย
บริการวิชาการ
พันธกิจด้านทานุ 5.2.7 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ/วิทยาลัย
บารุงศิลปะ
วัฒนธรรม
พันธกิจด้าน
5.2.8 ระบบและกลไกการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
กระบวนการ
กลุ่ม ข
บริหารจัดการ 5.2.9 ผลการบริหารของหน่วยงานตามโครงสร้างคณะ/วิทยาลัยใน
ด้วยหลัก
ระดับอุดมศึกษา
ธรรมาภิบาล
5.2.10 ผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
การบริหาร
5.2.11 อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จัดการบุคลากร 5.2.12 อาจารย์ประจาสังกัดคณะ/วิทยาลัยที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
และทรัพยากร 5.2.13 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลาการสาย
การเรียนรู้
สนับสนุน
5.3 ด้านกระบวนการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ (จานวน 1 ตัวบ่งชี้)
5.3.1 ระบบกากับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะและหน่วยงานสนับสนุนของ
คณะ/วิทยาลัย
มาตรฐานที่ 6 ด้านอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา (จานวน 3 ตัวบ่งชี)้
อัตลักษณ์ของ 6.1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัย ที่มีความสามารถในการสื่อสาร
ผู้สาเร็จ
3 ภาษา
การศึกษา
6.2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ/วิทยาลัยที่มีความสามารถในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการทางาน
6.3 จานวนหลักสูตรที่มีอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาไม่รวมวิชาภาษาอังกฤษ)
รวม

คะแนน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.73
3.35
5.00
1.88
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.69
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
จุดเด่น
1. นักศึกษาของครุศาสตร์มีงานทาทุกคน
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตการศึกษามีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มีชื่อเสียง
3. .....................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
จุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้ทางานวิจัยและมีผลงานที่ตีพิม์ให้มากขึ้น
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์ของคณะ/วิทยาลัย
จุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในบริการวิชาการที่มากขึ้น
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
จุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมที่มากขึ้น
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
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มาตรฐานที่ 5 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ
จุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1.ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่พัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
จุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านภาษาและ
เทคโนโลยี
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

แนวทางเสริมจุดเด่น
1. .....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
แนวทางปรับปรุงพัฒนา
1.....................................................................................
2. .....................................................................................
3. .....................................................................................

