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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 4/2562 
วันศุกร์ ที่  29  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ  ห้องประชุม ชั้น  ๒  อาคาร  ๕๐  พรรษามหาวชิราลงกรณ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

************************************* 
ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ   อินทนนท์    รักษาราชการแทนคณบดีฯ            ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
       และประกันคุณภาพการศึกษา    
๓. อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและ  กรรมการ 
       ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. อาจารย์ ดร.เขมิกา ทองเรือง    หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน กรรมการ 
6. อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา    หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
7. อาจารย์เจษฎา ไชยตา     หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์   กรรมการ 
8. อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ    หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
9. อาจารย์พัฒนพงศ์  ติระ    หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.พัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ 
11. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี    หัวหน้าสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม  กรรมการ 
       และการท่องเที่ยว 
12. นายปริญญา ธรเสนา     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
13. นายมงคล ตันสุวรรณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
14. นายสราวธุ วังริยา     ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์   ตัวแทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
16. อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์    ตัวแทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
17. อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ    ตัวแทนคณาจารย์ประจ า   กรรมการ 
๑8. นางสภาพร คงเกษม     รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและ 

เลขานุการ 
19. นายชรินทร์ เดชะค าภู    เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์            ผูช้่วยเลขานุการ 
20. นางสาวอาติมา โอภาส    เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการคณบดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวธิติมา สีสุทร     เจ้าหน้าที่บัญชี 
2. นางสาวณัฐฐาพัชร อนันต์ธนวานิช   หัวหน้างานการเงิน 
3. นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์    เจ้าหน้าที่งานวิชาการ  
4. นางสาวนันทภัค ต้นโพธิ ์    เจ้าหน้ากองกิจการนักศึกษา 



๒ 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.3๐ น. 
เมื่อครบองค์ประชุม  ดร.วรวุฒิ    อินทนนท์   รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1.1 ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563 

สรุปเรื่อง  
ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้ 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 
1/2563 ดังนี้  
  วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00 น. ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งได้มกีารหารือใน
ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนสอนภาคการศึกษา 1/2563 ที่จะเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 ให้สอดรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  

โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 3 กลุ่ม  
คือ กลุ่มที่หนึ่งจัดการเรียนการสอน 100% ผ่าน Google Platform ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมี Account E-mail ที่เป็น
โด เม น  @npu.ac.th แ ล ะ  Microsoft Platform ผู้ ใช้ ง าน จ า เป็ น ต้ อ งมี  Account E-mail ที่ เป็ น โด เม น 
@ms.npu.ac.th โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มที่สองบางหลักสูตรสามารถเปิดห้องเรียนภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยจะต้องด าเนินการตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือข้อจ ากัดของพ้ืนที่ ที่นักศึกษาต้องเข้าชั้น
เรียนออนไลน์ และกลุ่มที่สามรายวิชาภาคปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการที่จะให้นักศึกษาเข้ามาเรียน ต้องมีการควบคุมท า
ความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นทั้งก่อนและหลังการใช้งาน จ ากัดกลุ่มนักศึกษาที่ต้องเข้าห้องปฏิบัติการเป็นรอบ ๆ เพ่ือ
ลดความแออัดภายในห้อง และด าเนินการตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด 

ด้านการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรม 
ออนไลน์การใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องส าหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การจัดคลาสเรียนใน Microsoft 
Teams  เทคนิคการท าข้อสอบและแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form  เทคนิคการสร้าง E-book เป็นต้น 
ซึ่งคณาจารย์สามารถท าการฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่ http://sharenlearn.npu.ac.th/ และส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 
ได้เตรียมศูนย์บริการติดต่อสอบถามการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านทาง Line Group 
NPU Helpdesk Service ที่ http://line.me/ti/g/Xs5bpB8WdQ 
มติที่ประชุม รับทราบประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 1/2563 
 

  1.1.2 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.
2563 
สรุปเรื่อง 

ดร.วรวุฒิ อินทนนท์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ได้รายงานให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ.2563 ดังนี้ 
 



๓ 

 

คณะ งบประมาณจดัสรร ผลการใช้จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2,311,000.00 1,312,235.64 998,764.36 56.78 

รวมทั้งสิ้น 2,311,000.00 1,312,235.64 998,764.36 56.78 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนเมษายน 
พ.ศ.2563 

 
 
 

 ๑.๒ แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.2.1 รายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
สรุปเรื่อง 

นางสภาพร คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี  ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ า 
คณะฯ ทราบรายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
   ๑.  เงินรายได้และค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ดังนี้ เงิน
ทดรองราชการ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หักเงินทดรองราชการ จ านวน 134,744.00 
บาท ส่งเบิกเงินทดรองราชการ จ านวน  411,714.29  บาท ยอดเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ 453,541.71 บาท  
   ๒. เงินงบประมาณแผ่นดิน  ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 2,311,000.00 บาท  หักค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖2 – 24 พค.63 จ านวน 1,681,368.01 
บาท ยอดเงินคงเหลือสามารถใช้ได้ 629,631.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.75 ของยอดค่าใช้จ่าย 

๓.  เงินรายได้  บ ารุงการศึกษา (บก.ศ.)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖3  คาดว่าจะได้รับ  
10,000,000.00 บาท รับจริง จ านวน  5,967,910.00  บาท  หักสมทบกองทุน ๕%  จ านวน 298,395.50 
บาท  คงเหลือ  5,669,514.50 บาท  หักเข้าคงคลัง  ๒๐% จ านวน  1,133,902.90 บาท คงเหลือก่อนหัก
ค่าใช้จ่าย  4,535,611.60  บาท  หักเงินเข้า สนง.อธิการบดี  ๒๐% จ านวน 907,122.32 บาท คงเหลือก่อน
หักค่าใช้จ่าย  3,628,489.28  บาท หักค่าใช่จ่าย ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
จ านวน  3,024,181.11  บาท ยอดคงเหลือ 424,308.17 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์และ 

วิทยาศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

๑.3 แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา 
1.3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลป 

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นอกเวลา
ราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา ได้รายงานให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นอก
เวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) (ตามเอกสารที่แนบการประชุม ครั้งที่ 
4/2563 วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563) 



๔ 

 

มติที่ประชุม รับทราบประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศิลป 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาคปกติ นอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง) 

 

๑.4 แจ้งเพื่อทราบจากฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1.4.1 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การด าเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม   
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู รองคณบดีฝ่ายกิจการ วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้รายงานให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การด าเนินการทาง
ทะเบียนราษฎรของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
มหาวิทยาลัยนครพนม และผ่านการเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 
22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ดังนี้ 

1. แจ้งประชาสัมพันธ์ในเว็บไซด์ของคณะ/วิทยาลัย ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่จะ 

เข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1/2563 ด าเนินการแจ้งย้ายเข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

คณะ เลขทะเบียนบ้านมหาวิทยาลัยนครพนม 

ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ย้ายเข้าบ้านเลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 

 

2. รวบรวมรายชื่อนักศึกษาท่ีแจ้งย้ายเข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัยนครพนม และที่ยังไม่ได้แจ้งย้าย 

เข้าบ้านเลขที่มหาวิทยาลัยนครพนม ส่งมายังกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
มติที่ประชุม รับทราบแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การด าเนินการทางทะเบียนราษฎรของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม   
 

๑.5  แจ้งเพื่อทราบจากสาขาวิชาต่างๆ 
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖3  เมื่อวันพุธ ที่  29 เมษายน  2563 ณ ห้องประชุม  
ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/๒๕๖3    
เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/๒๕๖3  เมื่อวันพุธ ที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3   
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ครั้งที่ 3/2563 วันพุธ ที่ 29 เมษายน  2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   - ไม่มี – 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญาประจ าปี 

การศึกษา  ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 

๔.1)  พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาประจ าปี 
การศึกษา  ๒๕๖2 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา  ได้เสนอให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖2 ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
1.1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จ านวน  - คน 

1.2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จ านวน  - คน 

1.3 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    จ านวน  3 คน 

    รวม     จ านวน  3 คน 

รวมทั้งสิ้น    จ านวน  3 คน 

  (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติผลส าเร็จการศึกษา และให้ด าเนินการขอเสนออนุมัติปริญญาต่อสภาวิชาการ  

มหาวิทยาลัยนครพนม และสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตามล าดับต่อไป 
 

๔.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ นายกิตติทัต อัมวัน แต่งกายตามวิธีทางเพศที่แตกต่างจาก 
เพศก าเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบัณฑิตศึกษา  ได้เสนอให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ นายกิตติทัต อัมวัน แต่งกายตามวิธีทางเพศที่
แตกต่างจากเพศก าเนิดในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖3  เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาต่อไป 
 

๔.3 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 

นางสาวประภาพร สุริยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและหลักสูตร  ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ า 

คณะฯ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 (ตามเอกสารที่แนบ 
การประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2562 
                    2.ในปีการศึกษา 2563 ควรเพิ่มตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนงานบริการวิชาการ 

 
 



๖ 

 

 
๔.4 พิจารณารายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

สรุปเรื่อง 
นางสาวธิติมา สีสุทร เจ้าหน้าที่บัญชี  ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารายงาน 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖3  เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 

๔.5 พิจารณาร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตร
ชั้นสูง พ.ศ. 2562 
สรุปเรื่อง 

อาจารย์เจษฎา ไชยตา หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์  ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
พิจารณาร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติ
ศาสตรบัณฑิตส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง พ.ศ. 2562 (ตามเอกสาร
ที่แนบ การประชุมครั้งที่  4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที ่29 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วย 

การศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง พ.ศ. 2562 

 

๔.6 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.3) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  
2562 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ 

เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.3) ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่  4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.3) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
 

๔.7 พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะศิลปะศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2563 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ 

เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2563 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุม
ครั้งที่  4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 
๔.8 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 12  

เดือน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ 

เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) รอบ 12 เดือน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 
2562 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่  4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 12 

เดือน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 

๔.9 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 12  
เดือน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2562 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ 

เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) รอบ 12 เดือน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 
2562 (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่  4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 12 

เดือน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 

๔.10 พิจารณาแบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2561) รอบ 12 เดือน 
สรุปเรื่อง 

นางสภาพร คงเกษม รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ได้เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ  
พิจารณาแบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปี
การศึกษา 2561) รอบ 12 เดือน (ตามเอกสารที่แนบ การประชุมครั้งที่  4/๒๕๖3  เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม  
พ.ศ.๒๕๖3) 
มติที่ประชุม เห็นชอบแบบรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

ระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2562 (จากผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2561) รอบ 12 เดือน 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
  5.1 อาจารย์ที่สนใจย้ายเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สรุปเรื่อง 



๘ 

 

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เสนอ 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบอาจารย์ที่สนใจใจย้ายเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ 
ประวัติการศึกษา 

- ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ระดับปริญญาโท Master of Marketing Management, Griffith University, 

Brisbane, Australia 
- ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2. อาจารย์สุริยันต์ สุรเกรียงไกร 
ประวัติการศึกษา 

- ระดับปริญญาโท Education Management Vinh University, VietNam 
- ระดับปริญญาตรี การจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติที่ประชุม รับทราบอาจารย์ที่สนใจใจย้ายเข้าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
ปิดประชุม เวลา ๑7.๐๐ น. 
 
 
 
 
        (นางสภาพร คงเกษม)                        (ดร.ส าราญ   วเิศษ) 
     คณะกรรมการประจ าคณะ                        รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา 
        ผู้จดบันทึกการประชุม        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             
       
        

 
(ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 


