
๑ 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่  9/2562 
วันพุธ ที่  25  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๒  อาคาร  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

************************************* 
ผู้มาประชุม 
๑. ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์   คณบดี               ประธานกรรมการ 
๒. ดร.ส าราญ วิเศษ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
     และประกันคุณภาพการศึกษา    
๓. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
๔. ดร.กชกร เดชะค าภู   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและ  กรรมการ 
     ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. นายกาญจน ศาลปรีชา   หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
6. นายเจษฎา ไชยตา   หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์   กรรมการ 
7. นางสาวพัชรวดี เพ็งสระเกตุ  หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
8. นายพัฒนพงศ์  ติระ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   กรรมการ 
9. ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ  หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน    กรรมการ 
10. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี  หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กรรมการ 
11. นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์  ตัวแทนคณาจารย์    กรรมการ 
12. นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท  ตัวแทนคณาจารย์    กรรมการ 
13. นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ  ตัวแทนคณาจารย์    กรรมการ 
๑4. นางสภาพร คงเกษม   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี   กรรมการและ 

เลขานุการ 
๑5. นายชรินทร์ เดชะค าภู  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์             ผูช้่วยเลขานุการ 
16. นางสาวอาติมา โอภาส  เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการคณบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.เขมิกา ทองเรือง   อาจารย์ 
๒. นางสาวกัญจนพร ยืนนาน  หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางสาวณัฐฐาพัชร์ อนันต์ธนวาณิช หัวหน้างานการเงิน 
4. นายปิยรัตน์ บุตรศรี   หัวหน้างานบุคลากร 
5. นางสาววชริญาณ์ มีบุญ  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม(ติดราชการอ่ืน) 
1. นายพิทักษ์ ต่อยอด   ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ 
2. นายอนันต์ สุวรรณหงษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
3. นายมงคล ตันสุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
 



๒ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.3๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม  ดร.วรวุฒิ    อินทนนท์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2562 

สรุปเรื่อง  
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 

คณะฯ ทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2562 ดังนี้  
  จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ประชุมมีมติ 
ดังนี้ 

1. รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2562 

2. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562 

3. เห็นชอบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยนครพนมประจ าเดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2562  

4. รับทราบรายงานสรุปเงินรายได้มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 

5. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนมกับ
มหาวิทยาลัยนครพนม 

6. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Chongquing Technology and Business 
University (CTBU) และมหาวิทยาลัยนครพนม 

7. เห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และผู้แทนบริหาร 
เพ่ือเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

8. รับทราบ วันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม และ
มอบอาจารย์กาญจน์ กันปัญญา ตรวจสอบความพร้อมในระบบเสียง ระบบไฟฟ้า  

9. รับทราบรายงานการประเมินผลตนเอง (SAR : Self Assessment Report) ประเภทอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

10. รับทราบคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปี
การศึกษา 2561 

11. รับทราบก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประเภทอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 

12. รับทราบรายงานระบบไฟฟ้าของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม 
13. รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน TCAS 2562  

มติที่ประชุม รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

  1.1.2 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2562 
สรุปเรื่อง 

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 
คณะฯ ทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2562 (ตามเอกสารที่แนบการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 25  กันยายน 2562)   
มติที่ประชุม รับทราบมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2562 
 

1.1.3 ค าสั่งที่ อว 0221.2/60 เรื่อง ส่งส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 
สรุปเรื่อง   
  ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ทราบค าสั่งที่ อว 0221.2/60 เรื่อง ส่งส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ดังนี้ 

1. ส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 37/2562 ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง 

2. ส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 41/2562 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  

3. ส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 42/2562 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4. ส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 43/2562 ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

มติทีป่ระชุม รับทราบค าสั่งที่ อว 0221.2/60 เรื่อง ส่งส าเนาค าสั่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 
 
1.1.4 การเบิกจ่ายค่าสอนเป็นภาระงานสอนขั้นต่ า พ.ศ.2562 

สรุปเรื่อง   
  ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า
คณะฯ ทราบการเบิกจ่ายค่าสอนเป็นภาระงานสอนขั้นต่ า พ.ศ.2562 (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 
9/2562 วันพุธ ที่ 25  กันยายน 2562)   
มติที่ประชุม รับทราบการเบิกจ่ายค่าสอนเป็นภาระงานสอนขั้นต่ า พ.ศ.2562 
 

1.1.5 รายงานสรุปเงินรายได้มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 
คณะฯ ทราบรายงานสรุปเงินรายได้มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
 



๔ 

 

ที ่ ประมาณการรายรับ
ประจ าปี 2562 

รายได้ประจ าปี 2562 

(1 พค. – 31 สค..62) 
หัก ค่าใช้จ่ายเงินรายได้ 

(1 พค. – 31 สค.62) 
รายได้คงเหลือสุทธิ 
(ที่สามารถใช้ได้จริง) 

1 7,000,000.00 12,171,790.00 4,519,865.63 1,659,350.69 
รวม 7,000,000.00 12,171,790.00 4,519,865.63 1,659,350.69 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสรุปเงินรายได้มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
 
 

1.1.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.2562 
สรุปเรื่อง 

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 
คณะฯ ทราบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.2562 
มติที่ประชุม รับทราบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การเก็บเงินค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม 

การศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ.2562 
 
 

1.1.7 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.  
2562 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย 
สรุปเรื่อง 

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 
คณะฯ ทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จ าแนกตาม
แผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย ดังนี้  
 
ล าดับ หน่วยงาน งบประมาณ ผลการใชจ้่าย คงเหลือ ร้อยละ 

๑ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

2,561,000.00 2,561,000.00 - 100.00 

๒ คณะวิทยาการจัดการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6,776,000.00 6,752,315.55 23,684.45 66.65 

๓ คณะเกษตรและ
เทคโนโลยฯี 

7,533,000.00 6,898,936.87 634,063.13 91.58 

๔ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

24,213,000.00 23,233,345.17 979,654.83 95.65 

๕ คณะครุศาสตร ์ 5,866,000.00 5,654,535.70 211,646.30 96.40 
๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3,032,000.00 2,840,149.52 191,850.48 93.67 
๗ คณะวิทยาศาสตร ์ 9,998,400.00 9,727,379.84 271,020.16 97.29 
๘ วิทยาลัยธาตุพนม 8,612,600.00 8,599,914.25 12,685.75 99.85 
๙ วิทยาลัยนาหวา้ 5,311,000.00 4,933,887.54 377,112.46 92.90 

๑๐ วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนน ี

34,955,300.00 22,208,153.28 12,747,146.72 63.53 



๕ 

 

๑๑ วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมบริการ 

4,346,000.00 4,236,304.70 109,695.30 97.48 

๑๒ วิทยาลัยการบิน
นานาชาต ิ

37,348,700.00 35,693,181.86 1,745,518.14 95.34 

๑๓ วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมศรีสงคราม 

10,530,000.00 10,229,496.02 300,503.98 97.15 

๑๔ สถาบนัภาษา 574,000.00 529,535.04 17,464.96 96.81 
๑๕ สถาบนัวิจัยและพัฒนา 4,617,700.00 3,771,498.40 846,201.60 91.67 
๑๖ ส านักวิทยบริการ 1,669,000.00 1,662,569.75 6,430.25 99.61 
๑๗ ส านักงานอธิการบด ี 583,423,750.00 441,775,763.35 142,119,986.65 75.66 
๑๘ ส านักประเมินและ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1,433,150.00 1,258,355.00 174,795.00 87.80 

๑๙ โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยันครพนม 

3,002,000.00 2,999,452.88 2,547.12 99.92 

๒๐ โครงการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาลุ่มน้ าโขง 

1,000,000.00 425,068.00 102,932.00 80.51 

21 โครงการจัดตั้งศูนย์วจิัย
ฝึกอบรมการเกษตร 

1,000,000.00 1,000,000.00 - 100.00 

รวมทั้งสิ้น 757,865,600.00 596,990,842.72 160,874,757.28 78.77 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2562 ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.  
2562 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/งบรายจ่าย 

 
 ๑.๒ แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.2.1 รายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ประจ าเดือนกันยายน 2562   
สรุปเรื่อง 

นางสภาพร คงเกม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ทราบรายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจ าเดือกันยายน 
2562  ดังนี้ 
   ๑.  เงินรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 ดังนี้ เงินทด
รองราชการ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หักเงินทดรองราชการ จ านวน - บาท ส่งเบิกเงินทด
รองราชการ จ านวน  346,167.92 บาท ยอดเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ 653,832.08 บาท  
   ๒. เงินงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖2 ณ วันที่  24  กันยายน  2562  งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 2,561,500.00 บาท  หักค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖1 – 24 กย.62  จ านวน 2,561,063.25
บาท ยอดเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ 436.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของยอดค่าใช้จ่าย 

๓.  เงินรายได้  บ ารุงการศึกษา (บก.ศ.)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖2  คาดว่าจะได้รับ  
8,005,930.00  บาท  รับจริง จ านวน 11,732,050.00บาท  หักสมทบกองทุน ๕% จ านวน 586,602.50
บาท  11,145,447.50  บาท  หักเข้าคงคลัง  ๒๐% จ านวน 2,229,089.50  บาท คงเหลือก่อนหักค่าใช้จ่าย  



๖ 

 

8,916,358.00  บาท  หักเงินเข้า สนง.อธิการบดี  ๒๐% จ านวน 1,783,271.60  บาท คงเหลือก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย  7,133,086.40  บาท หักค่าใช่จ่าย ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 – 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2  
จ านวน  6,248,788.80 บาท ยอดคงเหลือ 884,297.60 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 
 

1.2.2 แจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี 
การศึกษา 2562  
สรุปเรื่อง 

ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา  ได้รายงานให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบแจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีการศึกษา 2562  (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24 กันยายน 2562) 
มติที่ประชุม รับทราบแจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี 

การศึกษา 2562 
 

1.2.3 แจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี และ 
ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
สรุปเรื่อง 

ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ ทราบแจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี และ 
ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 
8/2562 วันพุธ ที่ 28  สิงหาคม 2562)   
มติที่ประชุม รับทราบแจ้งปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักงานคณบดี และ 

ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

๑.3 แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา 
1.3.1 แจ้งรายละเอียดระยะเวลาในการครบรอบปรับปรุงหลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ 

ประจ าคณะฯ ทราบแจ้งรายละเอียดระยะเวลาในการครบรอบปรับปรุงหลักสูตร 2562 (ตามเอกสารที่แนบการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24  กันยายน  2562) 
มติที่ประชุม รับทราบแจ้งรายละเอียดระยะเวลาในการครบรอบปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.3.2 รายงานการศึกษา เรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
สรุปเรื่อง 

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ ทราบรายงานการศึกษา เรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย  (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24  
กันยายน  2562) 
 



๗ 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการศึกษา เรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย :  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 

 

1.3.3 ติดตามการส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษา 1/2562 
สรุปเรื่อง 

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ ทราบติดตามการส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษา 1/2562 ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ ก าหนดการส่ง 
1 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
2 มคอ.4 รายละเอียดของประสบกาณรณ์ภาคสนาม ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
3 มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
4 มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบติดตามการส่ง มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคการศึกษา 1/2562 
 

1.3.4 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกราบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 
สรุปเรื่อง 

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ ทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกราบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24  
กันยายน  2562) 
 มติที่ประชุม รับทราบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกราบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 
 

1.3.5 ติดตามการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
สรุปเรื่อง 

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้คณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ ทราบติดตามการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารที่แนบการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24  กันยายน  2562) 
 มติที่ประชุม รับทราบติดตามการด าเนินการหลักสูตรต้านทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

๑.4 แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.4.1  (ร่าง) กรอบวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม 

สรุปเรื่อง 
 ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้

รายงานให้คณะกรรมประจ าคณะฯ ทราบ (ร่าง) กรอบวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้ง
ที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24  กันยายน  2562) 
มติที่ประชุม รับทราบ (ร่าง) กรอบวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม 

 



๘ 

 

๑.5  แจ้งเพื่อทราบจากสาขาวิชาต่างๆ 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/๒๕๖2  
เมื่อวันพุธ ที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  ห้องประชุม  ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7/๒๕๖2    
เมื่อวันพุธที่ 28  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการฯ 
ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่  8/๒๕๖2  เมื่อวันพุธ ที่ 28  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2   
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 8/2562 วันพุธ ที่ 28  สิงหาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี – 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.1)  พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง 
นางสภาพร คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี  ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ า 

คณะฯ พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖
2  เมื่อวันพุธที่  24  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนกลยทุธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยปรับแก้ข้อความของค าผิดค า 

ถูกให้ถูกต้อง  
 

๔.2)  พิจารณาการส ารวจการขอทุนต ารา 
สรุปเรื่อง 

ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้เสนอให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาการส ารวจการขอทุนต ารา (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2  
เมื่อวันพุธที่  24  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบการส ารวจการขอทุนต ารา 
 
 

๔.3)  พิจารณาแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562  
สรุปเรื่อง 

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ า 

คณะฯ พิจารณาแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖
2  เมื่อวันพุธที่  24  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖2)  
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562  



๙ 

 

 
๔.4)  พิจารณาแบบ ลกสบ.01 แบบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ปีพ.ศ. 2560-2564 เพื่อบรรจุ 

ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม และแบบ ลกสบ.03 แบบสรุปการเสนอเปิด
หลักสูตร และร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๖๓) 
สรุปเรื่อง 

ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ า 

คณะฯ พิจารณาแบบ ลกสบ.01 แบบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ปีพ.ศ. 2560 -2564 เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม และแบบ ลกสบ.03 แบบสรุปการเสนอเปิดหลักสูตร และร่าง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
(ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันพุธ ที่ 24  กันยายน 2562)  
มติที่ประชุม เห็นชอบแบบ ลกสบ.01 แบบการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ปีพ.ศ. 2560-2564 เพื่อบรรจุ 

ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยนครพนม และแบบ ลกสบ.03 
แบบสรุปการเสนอเปิดหลักสูตร และร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และสาขาวิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 
 

๔.5)  พิจารณาแบบติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักงานคณบดี คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบระยะเวลา 3 เดือน 
สรุปเรื่อง 

ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ 

ประจ าคณะฯ พิจารณาแบบติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบระยะเวลา 3 เดือน (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖
2  เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.๒๕๖2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแบบติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับส านักงานคณบดี  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบระยะเวลา 3 เดือน 
 
4.6) พิจาณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สรุปเรื่อง 
ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เสนอให้คณะกรรมการ 

ประจ าคณะฯ พิจาณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตามเอกสารที่แนบ 
การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

4.7) พิจาณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
สรุปเรื่อง 

ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ไดเ้สนอให้คณะกรรมการ 

ประจ าคณะฯ พิจาณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ตามเอกสารที่แนบ 
การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖2) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2563 



๑๐ 

 

 

4.8) พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม กับบริษัท โคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ จ ากัด 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
พิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กับ
บริษัท โคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ จ ากัด เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพสูงและ
สมรรถนะตรงตามความต้องการของประเทศและสถานประกอบการ อีกท้ังเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับบริษัท (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 9/๒๕๖2 เมื่อวันพุธ 
ที่ 24 กันยายน  พ.ศ.๒๕๖2)  
มติที่ประชุม เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

นครพนม กับบริษัท โคแวน เคสเซ่ล บางกอก ทัวร์ จ ากัด 
 

4.9) พิจารณาสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม 
สรุปเรื่อง 

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 
คณะฯ พิจารณาสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม ดังนี้ 
  สถาบันพระปกเกล้า ได้ด าเนินการเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อปี 
2561 เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมการท างานพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ด้วยกระบวนการประชาธิปไตย โดยร่วมมือกัน
ท างานจากหลายภาคส่วนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม อันประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาคท้องถิ่น ภาค
ราชการ และภาควิชาการ ได้ร่วมกันเป็นคณะกรรมการศูนย์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมการพัฒนาภายใต้การสนับสนุนของ
สถาบันพระปกเกล้า จึงขอความอนุเคราะห์ห้องภายในอาคารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม 
มติที่ประชุม เห็นชอบสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดนครพนม ตรงข้ามห้อง

ประชุมปัญญาวี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

ปิดประชุม เวลา ๑8.๐๐น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 
 
 
        (นางสภาพร คงเกษม)                        (ดร.ส าราญ   วเิศษ) 
     คณะกรรมการประจ าคณะ                        รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา 
        ผู้จดบันทึกการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             
       
        

 
(ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 


