
หน้า 1 จาก 6 
 

สรุปรายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม 1 
ครั้งท่ี 7/2560 2 

วันอังคาร ท่ี 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น.  3 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 4 

---------------------------------- 5 
ผู้มาประชุม  6 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข   ประธานกรรมการ 7 
2. อาจารย์มนตรี แสงสรุิยันต ์   กรรมการ 8 
3. อาจารย์ด ารงศักดิ์ อรญักลู   กรรมการ 9 
4. อาจารยเ์ฉลิมชาติ ธีระวิริยะ   กรรมการ 10 
5. ว่าที่ร้อยตรหีญงิธนิสรา บุตรสงิขรณ์  กรรมการ 11 
6. อาจารย์อภิวัติ แก้วส่อง    กรรมการ ผู้แทนคณาจารย ์12 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ หรือภารกิจส าคัญ) 13 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง  กรรมการ ผู้แทนคณาจารย ์14 
2. อาจารย์พงฬ์นที มณีกุล    กรรมการ 15 
3. อาจารย์ชาญวิช สุวรรณพงศ์   กรรมการ 16 
4. อาจารย์ ดร.ทิพาภรณ์ หอมด ี   กรรมการ และเลขานุการ 17 
5. ว่าที่ร้อยตรียอดเพ็ชร ค าแสงด ี   กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 18 
6. นายชัยฤกษ์ อุทาประเสรฐิ    กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 19 

ผู้เข้าร่วมประชุม 20 
1. อาจารย์ศุภกฤษฎ์ิ ช่วยชูหนู   ผู้รายงานวาระแผนพฒันาคุณภาพระดบัหลักสูตร 21 
2. นางสาวพิมฉัตร โมดา    ผู้รายงานวาระการขออนุมัตจิบการศึกษา 22 
3. นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ   ผู้ปฏิบัตงิานเลขานุการประจ าคณะฯ 23 

 24 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 25 
 เมื่อครบองค์ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 
ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 27 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 28 
วาระที่ 1.1 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 29 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ตามบันทึก ที่  ศธ 0589/ว 2140 ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  30 
แจ้งการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559-2560 นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรร31 
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ดังนี้ 32 

- ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (ทดแทนให้ ว.ศรีสงคราม 1 อัตรา) 33 
- ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์   2 อัตรา 34 
- ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา   2 อัตรา 35 
- ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  2 อัตรา 36 
- ต าแหน่ง อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   2 อัตรา 37 
- ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   2 อัตรา 38 

 39 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ 40 



หน้า 2 จาก 6 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 1 
วาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 6/2560 2 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2560  3 
เมื่อวันอังคาร ที่  23 มิถุนายน 2560 เป็นรายหน้า 4 
 5 

มต ิท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 6 
 7 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 8 
       -  ไม่มี 9 
 10 
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 11 
วาระที่ 4.1 การขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2559 12 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2559 โดยได้13 
มอบหมายให้ นางสาวพิมฉัตร โมดา ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม (รายละเอียดตาม14 
เอกสารประกอบการประชุม) 15 
  16 

มต ิท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ17 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และให้จัดท าบันทึกเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาฯ ไปยังมหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือ18 
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 19 

 20 
วาระที่ 4.2 การรับเข้านักศึกษา 21 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการรับเข้านักศึกษา ตามที่งานทะเบียนหลักสูตร และวัดผล คณะ22 
วิศวกรรมศาสตร์ได้สรุปจ านวนการรับเข้านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2/2559 (รายละเอียดตามเอกสาร23 
ประกอบการประชุม) นั้น สรุปข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นักศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 133 คน  24 
ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ทางคณะฯ มีแผนจะด าเนินการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา25 
วิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสาขาที่มีความจ าเป็นต่อการ26 
พัฒนาจังหวัด และเป็นสาขาที่รองรับนิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดข้ึนในจังหวัดนครพนม ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น27 
อย่างยิ่งที่จะต้องเปิดสาขาดังกล่าว 28 

 29 
มต ิท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ  30 
 31 

วาระที่ 4.3 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 32 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมตามที่คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี33 

การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้น บัดน้ีขอแจ้งผลการประเมิน เป็นรายหลักสูตร ดังนี้ 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 



หน้า 3 จาก 6 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  1 

 2 
 3 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 

 5 
 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 



หน้า 4 จาก 6 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 

 2 
 3 

มต ิท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 4 
 5 

วาระที่ 4.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร  6 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมตามที่คณะฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี7 

การศึกษา 2559 เมื่อวันที่  13 -15 กรกฎาคม 2560 และได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการแล้วนั้น 8 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) จึงขอให้แต่ละสาขาด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทาง9 
ในการพัฒนาต่อไป 10 

 11 
มติ ท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมอบหมายให้หัวหน้าสาขาวิชาฯ เป็นผู้ด าเนินการจัดท า12 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 13 
ในครั้งตอ่ไป  14 

ในส่วนของระดับคณะฯ ท่ีประชุมพิจารณากันอย่างกว้างขวาง โดยสรุปเห็นควรให้มีการจัดอบรม15 
ทบทวนความรู้ ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ โดยให้แต่ละสาขาส่งรายชื่อมายังฝ่ายวิชาการเพ่ือรวบรวม16 
รายชื่อ และจัดท าโครงการทวบทวนความรู้ เสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป โดยคณบดีขอศึกษาเรื่องการออก17 
ระเบียบ/ ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทวนสอบ และจะแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบในครั้งต่อไป 18 
 19 
วาระท่ี 4.5 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 25560 คณะ20 
วิศวกรรมศาสตร์ รายไตรมาสท่ี 3 21 
 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินงานการใช้เงินงบประมาณได้ปฏิบัติตาม22 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 59.86  23 

 24 
  มติให้คณบดีเร่งด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 ให้เงิน25 
งบประมาณ รายไตรมาสท่ี 4 มีการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 100   26 
 27 



หน้า 5 จาก 6 
 
วาระที่ 4.6 การแนวทางปรับปรุงพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 1 
  2 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด าเนินงานการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 
ผลประเมินคุณภาพของจัดกิจกรรมและการบริการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนนความพึงพอใจรวม 4.27 4 
หัวหน้าส านักงานคณบดีเสนอแนวทางปรับปรุงพัฒนาการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 5 
    6 
 มตใิห้คณบดแีต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามเสนอเพ่ือให้ผลท่ีเกิดเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  7 
 8 
 9 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 10 
 11 
วาระที่ 5.1 ผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2560 12 
  13 

อาจารย์ด ารงศักดิ์ อรัญกูล ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม คณะได้ประชุม14 
คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงในประเด็นดังนี้  15 

๑) ความเสี่ยงด้านผลงานทางวิชาการ   16 
๒) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  17 

คณะฯได้รับครุภัณฑ์งบกระตุ้นจ านวน 19 รายการ สง่ผลให้ความเสี่ยงในทั้งสองประเด็นลดลง  18 
 19 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  20 

 21 
วาระที่ 5.2 แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2561 22 
  23 

อาจารย์ด ารงศักดิ์ อรัญกูล ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ตามหนังสือ ที่  ศธ 24 
0589.21/ว2124 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอให้คณะฯ ส่งร่างแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี 2561 นั้น 25 
โดยก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน เพื่อควบคุมดูแลระบบ26 
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนครพนมให้เป็นระเบยีบเรียบร้อย เหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์ในการ27 
ด าเนินงานที่ส าคัญ ให้สอดคล้องตามแผนของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอให้คณะฯ ด าเนินการดังต่อไปนี้ 28 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะฯ ประจ าปี 2561 29 
2. จัดท าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุม (NPU-R1) 30 
3. จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง (NPU-R2) 31 

โดยก าหนดส่ง (ข้อ 1-3) ไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 32 
 33 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร /งานนโยบายและแผน เป็นผู้ด าเนินการ 34 

และน ารายงานต่อท่ีประชุมในครั้งต่อไป 35 
 36 
วาระที่ 5.3 รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร 37 

  38 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร  ตามที่งานนโยบาย39 

และแผนได้รายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่าของหลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 40 



หน้า 6 จาก 6 
 
นั้น จุดคุ้มทุนของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ที่จัดการเรียนการสอน จะต้องมีนักศึกษาเท่ากับ 111 1 
คน แต่ปัจจุบัน มีนักศึกษาจ านวน 113 คน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนมีความคุ้มค่าของหลักสูตร 2 

 3 
มต ิท่ีประชุมรับทราบ  4 

 5 
เลิกประชุม เวลา 13.30 น. 6 
         7 
 8 
             9  
           (นางสาวปรียาภรณ์ ตะวะนะ) 10 
  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการประจ าคณะฯ 11 
      ผู้จดบันทึกและตรวจรายงานการประชุม 12 
   13                   

               14 
 15 
 16 
 17 
 18 

 

              (รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข) 
    รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
                ผู้รับรองรายงายการประชุม 


