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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม ๒๕62 เวลา ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
ผู้เข้าประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประธานฯ 
๒. อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  รองประธานฯ 
๓. อาจารย์ ดร.ส าราญ  วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพฯ  กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์  กุลวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคาร      กรรมการ 
๕. อาจารย์กาญจน  ศาลปรีชา หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
๖. อาจารย์พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๗. อาจารย์พัฒนพงศ์  ติระ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   กรรมการ 
๘. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  สุมาลี  หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ 

การท่องเที่ยว     กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน    กรรมการ 
๑๐. อาจารย์จารุกัญญา  อุดานนท์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ ดร.จิตต์โสภิณ  พิเชษฐ์ลดารมณ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาจีน  กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ ดร.วิสิฏฐ์  คิดค าส่วน อาจารย์ประจ าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม 

และการท่องเที่ยว    กรรมการ 
๑๔. นางสภาพร  คงเกษม    รักษาการหัวหน้าส านักงาน   กรรมกมร 
๑๕. นางกัญจนพร  ยืนนาน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
๑๖. นางสาววชิรญาณ์  มีบุญ  นักวิชาการศึกษา     กรรมการและ 

 เลขานุการ 
๑๗. นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการและ 

 ผู้ช่วยเลขานุการ
  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการอื่น 
๑. อาจารย์ ดร.กชกร  เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและท านุบ ารุง 
๒. อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๓. อาจารย์อาทิตย์  ผดุงเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และท านุบ ารุง 
๔. อาจารย์ ดร.เขมิกา  ทองเรือง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
๕. อาจารย์เจษฎา ไชยตา  หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๖. อาจารย์มนันยา โพธิราชา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายช านาญ ศรีสงค์  หัวหน้าส านักปลัด อบต.นาราชควาย 
2. นายณัฐธา โพนไชยา  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 นาราชควาย 
3. นายปรารภ พลเชียงขวาง ผู้แทน อบต.กุดฉิม 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

เมื่อทีป่ระชุมพร้อม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา รองประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

วาระท่ี ๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 
รองประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
สรุปเรื่อง 
  เพ่ือให้งานการบริการวิชาการแก่สังคมภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรลุ
จุดมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามท่ีค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ที่ 270/2562  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

วาระท่ี ๑.2 สรุปพื้นที่การด าเนินตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2559-2561 
รองประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปพื้นท่ีการด าเนินตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

สรุปเรื่อง 
 สรุปพื้นท่ีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยแบ่งตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ปีการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต.นาราชควาย 
ปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต.นาราชควาย 
ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต.นาราชควาย  

2. สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ปีการศึกษา 2559 ต.นาทราย อ.เมือง  
ปีการศึกษา2560 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน  
ปีการศึกษา 2561 ลานพญานาค อ.เมือง  

3. สาขาวิชานิติศาสตร์  
ปีการศึกษา 2559 อ าเภอเรณูนคร  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา  
 



๓ 

  

 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

ปีการศึกษา 2559 หอสมุดแห่งชาติ อ.เมือง  
ปีการศึกษา 2560 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  
ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม อ.มือง  

5. สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
ปีการศึกษา 2559 ไม่ได้ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2560 ชุมชนบ้านโพนแพง อ.ธาตุพนม 
ปีการศึกษา 2561 ชุมชนบ้านโพนแพง อ.ธาตุพนม 

6. สาขาวิชาภาษาจีน  
ปีการศึกษา 2559 ไม่ได้ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต.นาราชควาย 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนศรีบัวบาน ต.นาราชควาย  

7. งานบริการวิชาการท่ีบูรณาการงานวิจัย/งานบริการวิชาการ/ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ปีการศึกษา 2559 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม  
ปีการศึกษา 2560 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม  
ปีการศึกษา 2561 ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม  

   
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

วาระท่ี ๒.๑ – ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่อง  

วาระท่ี ๓.๑ -ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 วาระท่ี ๔.๑  พิจารณาก าหนดชุมชนเป้าหมายในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  
ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลนาราชควาย โดยมีหน่วยงาน อบต. และ
โรงเรียนอยู่บริเวณใกล้เคียงกับคณะฯ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.นาราชควาย เสนออยากให้จัดโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในพ้ืนที่ชุมชนนาราชควาย โรงเรียนผู้สูงอายุ เนื่องจาก อบต.นาราชควาย อยากส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รู้สึกตนเองมีคุณค่า ตลอดจนการส่งเสริมความรู้ เช่น กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ผู้แทนบ้านกุดฉิม เสนออยากให้คณะฯ ท ากิจกรรมส่งเสริมความรู้พัฒนา การจัดการทางด้านพิพิธภัณฑ์  
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างน้อย 3 ปี สรุปพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 



๔ 

  

                    1.พ้ืนที่โรงเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  
            2.พ้ืนที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิมและโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
   3.พ้ืนที่บ้านโพนแพง 
   4.พ้ืนที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  
   5.พ้ืนทีต่ าบลบ้านผึ้ง 
 
 มติ   เห็นชอบชุมชนพ้ืนที่การจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

วาระท่ี 5.1 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
. 

ลงชื่อ……………………………………..…................ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาววชิรญาณ์  มีบุญ) 
                               นักวิชาการศึกษา 
 
 

 
ลงชื่อ…………............………....………..…………...ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นางสภาพร  คงเกษม) 
                                  รักษาการหัวหน้าส านักงาน  
     
 
  

ลงชื่อ…………............………....………..……………..ผู้รับรองการประชุม 
              (อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์) 

                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 


