๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 4/๒๕๖2
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
*************************************
ผู้ผู้มาประชุม
๑. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
๒. อาจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
๓. อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
๔. อาจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและ
กรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ
6. อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ
หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
7. อาจารย์เจษฎา ไฃยตา
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
กรรมการ
8. อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
กรรมการ
9. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
กรรมการ
11. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายมงคล ตันสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท
ตัวแทนคณาจารย์
กรรมการ
14. อาจารย์กฤติยา จรรยาเพศ
ตัวแทนคณาจารย์
กรรมการ
15. นางสภาพร คงเกษม
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
กรรมการและ
เลขานุการ
16. นายชรินทร์ เดชะคาภู
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑7. นางสาวอาติมา โอภาส
เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการคณบดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวธิติมา สีสุทร
2. นางสาวกิตติยา กิ่งไม้กลาง
3. นายปิยรัตน์ บุตรศรี
4. นางสาวชนกนันท์ บุโพธิ์
5. นางสาวมีนา บุญระมี
6. นางกัญจนพร ยืนนาน

เจ้าหน้าที่งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้างานบุคลากร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๒

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม(ติดราชการอื่น)
1. นายพิทักษ์ ต่อยอด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์

ตัวแทนคณาจารย์

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

เริ่มประชุม

เวลา 13.3๐ น.
เมื่อครบองค์ประชุม ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1.1 การปรับโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สรุปเรื่อง
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รายงานให้คณะกรรมการประจา
คณะฯ ทราบการปรับโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะทา
การเปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะนาเข้าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ใน
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบการปรับโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
๑.๒ แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา
๑.2.1) รายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประจาเดือนเมษายน 2562
สรุปเรื่อง
นางสาวธิติมา สีสุทร เจ้าหน้าที่งานการเงิน ได้รายงานให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบ
รายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจาเดือนเมษายน 2562
ดังนี้
๑. เงินรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้ เงินทด
รองราชการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หักเงินทดรองราชการ จานวน 301,117.00 บาท
ส่งเบิกเงินทดรองราชการ จานวน 241,288.53 บาท ยอดเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ 487,594.47 บาท
๒. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 2,561,500.00 บาท หักค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖1 – 17 เม.ย. 62 จานวน 1,720,926.92
บาท ยอดเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ 840,573.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.18 ของยอดค่าใช้จ่าย
๓. เงินรายได้ บารุงการศึกษา (บก.ศ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖2 คาดว่าจะได้รับ
8,005,930.00 บาท รับจริง จานวน 5,764,600.00 บาท หักสมทบกองทุน ๕% จานวน 288,230.00
บาท คงเหลือ 5,476,370.00 บาท หักเข้าคงคลัง ๒๐% จานวน 1,095,274.00 บาท คงเหลือก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย 4,381,096.00 บาท หักเงินเข้า สนง.อธิการบดี ๒๐% จานวน 876,219.20 บาท คงเหลือก่อน
หักค่าใช้จ่าย 3,504,876.00 บาท หักค่าใช่จ่าย ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 – 17 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
จานวน 1,971,587.00 บาท ยอดคงเหลือ 1,533,289.80 บาท

๓

มติที่ประชุม

รั บ ทราบรายงานเงิ น รายได้ แ ละค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานของคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

1.2.2) คาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สานักงานคณบดี ประจาปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานให้
คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สานักงานคณบดี ประจาปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เพิ่มเติม)
(ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562)
มติที่ประชุม รับทราบคาสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
สานักงานคณบดี ประจาปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม (เพิ่มเติม)
1.2.3) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานคณบดี
ประจาปีการศึกษา 2561
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานให้
คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานคณบดี
ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา จะจัดโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
มติที่ประชุม รับทราบขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสานักงานคณบดี
ประจาปีการศึกษา 2561
๑.3 แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา
1.3.1) การรับสมัครนักศึกษา รอบ 2
สรุปเรื่อง
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ทราบการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด จานวน 107 คน มาสอบสัมภาษณ์ จานวน 58 คน
ไม่มาสอบสัมภาษณ์ จานวน 49 คน โดยแยกเป็นสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสนตร์
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
นิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
รวม

จานวนผู้มาสอบสัมภาษณ์ (คน)
27
3
10
6
6
6
58

๔
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รับทราบการรับสมัครนักศึกษา รอบ 2
1.3.2) การปิดภาคการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ทราบการปิดภาคการศึกษา 2561 ดังนี้ การสอบปลายภาคการศึกษา 2561 ในช่วงวันที่ 1-21
พฤษภาคม 2562 โดยทาการส่ง มคอ.3 ก่อนทาการสอบปลายภาค และมคอ.5 พร้อมทั้งผลการเรียน ซึ่งจะทาการ
เปิดภาคการศึกษา 1 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบการปิดภาคการศึกษา 2561
๑.4 แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.1) การดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่าย สิน – สาด อาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
สรุปเรื่อง
ดร.กชกร เดชะคาภู รองคณบดีฝ่ ายฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ได้
รายงานให้คณะกรรมประจาคณะฯ ทราบการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่าย สิน – สาด อาสาพัฒนาเพื่อน้อง
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 ณ ณ โรงเรียน วังสิม อ.ปลาปาก จ.นครพนม อยู่ในช่วงสมทบทุน
จากหน่วยงานต่างๆ และประสานงานกับโรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบการดาเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่าย สิน – สาด อาสาพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 1
1.4.2) การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
สรุปเรื่อง
ดร.กชกร เดชะคาภู รองคณบดีฝ่ ายฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม ได้
รายงานให้คณะกรรมประจาคณะฯ ทราบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
๑.5 แจ้งเพื่อทราบจากสาขาวิชาต่างๆ
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖2
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สรุปเรื่อง
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖2
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2 ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้
จัดทารายงานการประชุมดังกล่ าวเสร็จ เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ คณะกรรมการประจาคณะศิล ปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖2 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.1) พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อขอนุมัติการให้ปริญญาประจาปีการศึกษา
2561
สรุปเรื่อง
นางสภาพร คงเกษฒ รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี ได้เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อขอนุมัติการให้ปริญญาประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
จานวน 0 คน
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
จานวน 0 คน
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต
จานวน 5 คน
รวม
จานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 5 คน
(ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒)
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ความเห็นชอบผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อขอนุมัติการให้ปริญญาประจาปีการศึกษา
2561
๔.2) พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สรุปเรื่อง
นางกัญจนพร ยืนนาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดังนี้
1. จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
- มีอาจารย์ ที่ส่ งผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการ
จานวน 11 คน
- อาจารย์ที่ได้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 5 คน
- ผลการบริหารความเสี่ยง จากระดับความเสี่ยงสูงมากลดลงอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาสาสตร์มีเงินรายได้ลดน้อยลง
- สรุ ป เงิ น รายได้ ค ณะศิ ล ปะศาสตร์ ฯ ปี ง บประมาณ 2561 รั บ จริ ง จ านว น
11,521,193.56 บาท (ข้อมูลจากงานการเงิน ณ วันที่ 25 กันยายน 2561)
- เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ไตรมาส
ที่ 2 รับจริงจานวน 3,327,300 บาท (เงินรายได้น้อยกว่าปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ
71.12)
- ผลลัพธ์ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผลการดาเนินงานยังอยู่ระหว่างไตรมาสที่ 1
โดยผลลัพธ์สรุปจริงจะอยู่ในไตรมาสที่ 4 ในเดือนกันยายน 2562
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน
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- ได้จัดกิจกรรมเทคนิคในการเขียนผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดเก็บ
ข้อมู ล ในระดั บ หลั ก สู ต รและระดั บคณะ ในวั นที่ 13 ธัน วาคม 2561 ใช้ง บประมาณ
20,000 บาท ผลการดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 46 คน (อาจารย์ 29 คน และ
เจ้าหน้าที่ 17 คน) ผลประเมินผู้รับบริการโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.46 ระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ 89.20
- องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ คือ ได้เพิ่มเทคนิคกาเขียนผลการดาเนินงานประกันคุณ ภาพ
ระดับคณะ ได้รู้ว่าตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น ไกรู้การเก็บหลักฐานเนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ได้ทราบ
แนวทางการเขียน มคอ.7 ให้ชัดเจนขึ้น ได้รู้วิธีการเก็บเอกสารเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นขั้นตอนมากขึ้น การเขียนผลการดาเนินการในการรายงานผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักและจะนาไปใช้ในการรายงานผลในครั้งต่อไป ได้ความรู้
เกี่ยวกับการเขียน SAR เทคนิคการเขียนให้ได้แต้มประกันที่สูงขึ้น
- ผลลัพธ์ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเป็นปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ
50 เนื่องจากงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ติดตามผลการดาเนินงานระดับคณะฯ ใน
รอบ 3 (สิงหาคม – ตุลาคม 2561)
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงคณะฯ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน และเสนอแนะให้นาประเด็นความเสี่ยง ที่อยู่ในระดับที่สูงมาก และสูง
ในปีงบประมาณ 2562 เช่นประเด็นความเสี่ยงจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด นาไปพิจารณาในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯในปีงบประมาณ
ต่อไป เพื่อให้ความเสี่ยงที่สูงมากและสูง ลดลงตามลาดับ
๔.3) พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงสานักงานคณบดี รอบ 6
เดือน ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปเรื่อง
นางกัญจนพร ยืนนาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณารายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงสานักงานคณบดี รอบ 6
เดือน ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. การให้บริการเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ยังไม่ชัดเจน
- งานโสตทัศ นู ป กรณ์ จั ดประชุม เพื่อระดมความคิดการทาแผนผั งระบบและกลไกด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์
- ดาเนินการจัดทา Flowchart ขั้นตอนการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์
- สรุปผลการดาเนินงานจากระดับสูงมากอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากได้มีการประชุม
ระดมความคิด เพื่อสร้างผังระบบ ขั้นตอนในการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์
2. ระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานยังไม่เป็นปัจจุบัน
- จัดประชุมสร้างความเข้าใจและตระหนักในการจัดเก็บเอกสารสารองในระบบและนอก
ระบบ ในครั้งประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สานักงานคณบดี ประจาคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจาปีก ารศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน
2561
- สรุปผลการดาเนินงานความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง ลดลงอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากได้
ประชุมสร้างความเข้าใจแล้วในเบื้องต้น
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3. การดาเนินการจัดการความรู้ ยังไม่ครบกระบวนการ
- สานักงานคณบดี ประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้ง
ที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ประเด็นความรู้ คือ แนวทางปฏิบัติในการยืม
เงินและคืนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- สานักงานคณบดี ดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานภายใน ประเด็น คือ แนวทาง
ปฏิบัติในการยืมเงินและคืนเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 28 กันยายน 2561
- ยังไม่ดาเนินการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- ผลการดาเนินงานจากระดับความเสี่ยงปานกลาง ลดลงอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใน เหลือเพียงกิจกรรมแลกเปลี่ยนภายนอกเท่านั้น
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงสานักงานคณบดี รอบ 6
เดือน ประจาปีงบประมาณ 2562 และเสนอแนะให้นาประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงได้หรือสามารถจัดการได้แต่ยังไม่ลดลงในระดับที่ต่าในปีงบประมาณ 2562 ควร
พิจารณานาหัวข้อความเสี่ยงเดิมไปพิจารณาในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับสานักงานคณบดีใน
ปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้ความเสี่ยง ลดลงตามลาดับ
๔.4) พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานคณบดี ไตรมาสที่
2 (ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปเรื่อง
นางกัญจนพร ยืนนาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานคณบดี ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม
2561 -มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
โครงการหลักที่แล้วเสร็จ 7 โครงการ ไตรมาสที่ 1/2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
คิดเป็นร้อยละ 77.78
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนสานักงานคณบดี ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด บรรลุ 9 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 69.23
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสานักงานคณบดี ไตรมาสที่
2 (ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ 2562และเสนอแนะให้เร่ง
ดาเนินการผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้
๔.5) พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปเรื่อง
นางกัญจนพร ยืนนาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไตรมาส
ที่ 2 (ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฎิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ทั้งหมด
16 ตัวชี้วัด บรรลุ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.5
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘

ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 -มีนาคม 2562) ประจาปีงบประมาณ 2562 และเสนอแนะให้
เร่งดาเนินการผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและโครงการ/กิจกรรมให้ตรงตามแผนและบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้

๔.6) พิจารณาผลการดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณาผลการดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2561 รอบ 9 เดือน ดังนี้
สาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ย
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)
309
2.สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.)
2.70
3.สาชาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.)
2.27
4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
2.70
5.สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.)
2.76
6.สาขาวิชาภาษาภาษาจีน (ศศ.บ)
2.58
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2.68
(ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม เห็น ชอบผลการด าเนิน งานการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน
๔.7) พิจารณาการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิ จ ารณาการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ ส านั ก งานคณบดี คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วัน
พุธที่ 20 มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม เห็นชอบการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับสานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน
๔.8) พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) รอบ

๙

9 เดือน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา
2561
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) รอบ 9 เดือน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2561
(ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) รอบ 9
เดือน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2561
๔.9) พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
สานักงานคณบดี ประจาปีการศึกษา 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณาผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับสานักงานคณบดี
ประจาปีการศึกษา 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20
มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ
สานักงานคณบดี ประจาปีการศึกษา 2561 รอบระยะเวลา 9 เดือน
๔.10) พิจารณาคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
(เพิ่มเติม)
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณาคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
(เพิ่มเติม) (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม เห็นชอบคู่มือประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (เพิ่มเติม)
๔.11) พิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานักงานคณบดี ปีการศึกษา
2561
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ พิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561 (ตาม
เอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานักงานคณบดี ปีการศึกษา 2561

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
5.1 การลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย Yunnan Minzu University
สรุปเรื่อง
ดร.จิตโสภิณ พิเชษฐ์ลดารมณ์ ได้รายงานให้คณะกรรมการประจาคณะฯ ทราบ เมื่อวันที่ 1
เมษายน 2562 ที่ผ่าน ทางมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย Yunnan
Minzu University ในการจัดหลักสูตรภาษาจีน 3+1 (เรียนที่ ม.นครพนม 2 ปี ไปต่อจีนปี 3 กลับมาเรียนจบที่ ม.
นครพนมในชั้นปีที่ 4) ซึ่งนักศึกษารุ่นแรกที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะเดินทางในเดือนสิงหาคมนี้
มติที่ประชุม รับทราบการลงนาม MOA บันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย Yunnan Minzu University
5.2 ข้อมูลอาจารย์ประจาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
สรุปเรื่อง
ดร.สาราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจาคณะฯ ทราบข้อมูลอาจารย์ประจาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่
3/2562 วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562)
มติที่ประชุม รับทราบข้อมูลอาจารย์ประจาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ปิดประชุม

เวลา ๑2.๐๐น.

(นางสภาพร คงเกษม)
คณะกรรมการประจาคณะ
ผู้จดบันทึกการประชุม

(ดร.สาราญ วิเศษ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ดร.วรวุฒิ อินทนนท์)
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผู้รับรองรายงานการ

