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               พันธกิจท่ีสําคัญคือ  การผลิตบัณฑิต  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ  บริการวิชาการแกสังคม

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลางเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ

บริหารจัดการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงปจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนมไดผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู มีความ

สามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม จึงดําเนินมาตรการปรับปรุงกําลังคน และโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับปรุงหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนอยาง

ตอเน่ือง อีกท้ังพัฒนาหลักสูตรใหมๆ ท่ีตอบรับความทาทายและความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยมีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปสูการเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีช่ือเสียง

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ รวมท้ังการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือสงเสริมการ

ศึกษาในองครวม ซ่ึงจะสงผลใหผูสําเร็จการศึกษาไมเพียงแตมีความชํานาญในสาขาวิชาชีพท่ีเลือกสรร หาก

มีรากแกวท่ีแนนเหนียวในศาสตรตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตรวมท้ังพ้ืนฐานทางจริยธรรม และความ

ม่ันคงทางอารมณท่ีจะโนมนําไปสูความกาวหนาทางสังคม และวิชาชีพ ตลอดจนความสุข และความสําเร็จ

ในอนาคต

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา ประสานตรี 

     มหาวิทยาลัยนครพนม ตองเปนมหาวิทยาลัยแหงการ

สรางสรรคสังคมพหุวัฒนธรรมช้ันนําแหงอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขงตอนกลาง” ตลอด 16 ป ท่ีมหาวิทยาลัยนครพนมมีการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง ส่ิงสําคัญท่ีชัดเจน คือ การเปนองคกร

ท่ีมุงม่ันพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลารวมท้ังรูจักการปรับตัว

ใหทันตอสถานการณ  จึงทําใหมหาวิทยาลัยนครพนมยังคง

เปนมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับตอการผลิตบัณฑิตท่ีมี

แหลงเรียนรูทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี  มุงม่ันจัดการศึกษา

เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีเปนคนดี  มีความรู สูงานเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง

ปญญาของแผนดิน

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
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           ในป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม กาวสูปท่ี 16 แหงการพัฒนาอยางตอเน่ือง โดยความรวมมือ

ของท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชนตางๆ เพ่ือพัฒนาองคกรสูการเปนหน่ึงในมหาวิทยาลัยช้ันนําในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง  มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูสังคม  ท้ังดานอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา  อัตลักษณของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม คือ “รอบรูภาษา เช่ียวชาญเทคโนโลยี” ซ่ึงในปการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยนครพนม มีนักศึกษาใหมช้ันปท่ี 1 จํานวน 2,957 คน มีผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา

2563  จํานวน 2,819 คน มีงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังส้ิน 893,403,000 บาท

(-แปดรอยเกาสิบสามลานส่ีแสนสามพันบาทถวน-) จําแนกเปนงบประมาณแผนดิน จํานวน 733,207,700

บาท  (-เจ็ดรอยสามสิบสามลานสองแสนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท-) คิดเปนรอยละ  82.06  ของงบประมาณ

ท้ังหมด งบประมาณเงินรายได จํานวน 160,195,300  บาท  (-หน่ึงรอยหกสิบลานหน่ึงแสนเกาหม่ืนหา

พันสามรอยบาท-)  คิดเปน รอยละ 17.94  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมตามพันธกิจท่ี 1จัดหลักสูตรการ

สอนและพัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรมภายใตบริบทความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง อาทิเชน รางวัลชมเชย นักศึกษา

รางวัลพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2563 จากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม รางวัลเชิดชูเกียรติดานศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม จากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง

แสดงถึงศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนครพนม นอกจาก การจัดการเรียนการสอน

ในหองเรียนและนอกหองเรียนแลวยังสนับสนุนใหคณาจารยและเจาหนาท่ีทําวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยและชุมชนในแถบอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดรับการสงเสริมและ

สนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานวิจัย จากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหลงทุนภายนอกเปนเงิน

ท้ังส้ิน 41,492,270 บาท (-ส่ีสิบเอ็ดลานส่ีแสนเกาหม่ืนสองพันสองรอยเจ็ดสิบบาทถวน-) จําแนกเปนงบ

ประมาณสนับสนุนภายใน เปนเงินจํานวน 2,373,600 บาท (-สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนสามพันหกรอย

บาทถวน-) และงบประมาณภายนอก เปนเงินจํานวน 39,118,670 บาท (-สามสิบเกาลานหน่ึงแสนหน่ึง

หม่ืนแปดพันหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน-) มีผลงานทางวิชาการรวมท้ังส้ิน 165 เร่ือง และมีแผนการดําเนิน

งานตาม การบริหารจัดการในภาพรวม สงผลใหมหาวิทยาลัยนครพนมมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับดี

       ข      
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
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สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

บทสรุปผูบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

สารบัญ

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป         

       ประวัติความเปนมา มหาวิทยาลัยนครพนม 

       หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

       ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมหลัก เปาประสงค อัตลักษณ เอกลักษณ

       ตราสัญลักษณ

       คณะบุคคลปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

       คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

       คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 

       โครงสรางพ้ืนฐาน

       

สวนท่ี 2 ขอมูลสารสนเทศ      
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       ขอมูลการเงินและงบประมาณ

       ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และบริการการศึกษา     

       ความรวมมือกับองคกรในประเทศ

       ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ 

สวนท่ี 3 การดําเนินงานตามพันธกิจ     

      พันธกิจท่ี 1 จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถ และคุณธรรม            

จริยธรรมภายใตบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

ตอนกลาง     

      พันธกิจท่ี 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูท่ีสําคัญตอการสรางการเติบโตอยาง

ย่ังยืนของทุกภาคสวน

      พันธกิจท่ี 3 ใหบริการวิชการและเปนผูนําในการถายทอดองคความรูในประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขงตอนกลางเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน

      พันธกิจท่ี 4  สงเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการบูรณาการ

การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง

      พันธกิจท่ี 5  การบริหารจัดการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล
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สวนที่ 1  

ขอมูลทั่วไป



ประวัติความเปนมา มหาวิทยาลัยนครพนม

          สืบเน่ืองจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ีอยางไมเปนทางการท่ีจังหวัดนราธิวาส เม่ือวันท่ี 2

เมษายน พ.ศ. 2545 ฯพณฯ พตท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเสนอวาควรมี การพิจารณาหาระบบ

และแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีการเช่ือมโยงกับชุมชนในระดับรากหญา โดยมิใชเปนการจัดต้ัง

วิทยาเขตของสถาบัน และมีการกอสรางอาคารเรียนข้ึนใหมท่ีเปนการเนนในแงวัตถุ โดยเห็นวาสถาบัน

อุดมศึกษาของรัฐมีอาคารและสถานท่ีซ่ึงเปนส่ิงกอสรางจํานวนมากตามจังหวัดตาง ๆ แตยังขาดการบริหาร

จัดการท่ีดี ในการใชประโยชนจากอาคารสถานท่ีเหลาน้ีอยางเต็มท่ี ท่ีประชุมจึงไดมีมติมอบหมายใหรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีขณะน้ัน คือ ศาสตราจารยนายแพทยกระแส ชนะวงศ  ในฐานะท่ีกํากับดูแล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของสํารวจและพิจารณาทบทวน โดยมีนโย

บายวาหัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาอยูท่ีวิธีการเรียนการสอนและวิธีจัดการตองเรงสรางความตระหนัก

ในเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจัดการเปนสําคัญ โดยเนนการใชทรัพยากรรวมกันใหมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชนสูงสุดและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพโดยไมตองลงทุนกอสราง

อาคารเรียนท่ีมีราคาแพง 

              การจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครพนม นอกจากจะเปนการเปดโอกาสแกประชาชน ในจังหวัด

ใหไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึนแลวยังเปนจุดเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมประเทศอินโดจีน

ท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะสงผลตอการเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีของประเทศตอไปซ่ึงใน

การประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2545 สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครพนม ไดใชหลักการ

หลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยู เพ่ือเปนการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและใหแตงต้ังคณะ

กรรมการเตรียมการจัดต้ังมหาวิทยาลัยนครพนม ต้ังแตวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือดําเนินการยกราง

โครงการจัดทําแผนแมบทและรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม เสนอท่ีประชุมจึงไดใหความเห็นชอบ

โครงการนํารองจัดต้ังมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมจึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกิดจากการหลอมรวม

สถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมท่ี 122 ตอนท่ี 75 ก เม่ือวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2548 และมีผลใหมหาวิทยาลัยนครพนมไดรับการ

ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยนครพนม” ต้ังแตวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติ

น้ันใหรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิค

นครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหวา

และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยนครพนม และใหมหาวิทยาลัย

นครพนม เปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงปจจุบันไดเปล่ียนเปน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
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                มหาวิทยาลัยนครพนม ดําเนินภารกิจภายใตภารกิจเดิมของสถานศึกษาท่ีนํามาหลอม

รวม จัดการศึกษาท้ังในระดับหลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญา ภายใตภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษา

ตาง ๆ เขาดวยกัน ซ่ึงแตกตางจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมท่ีจัดต้ังสถาบันข้ึนมาใหม
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หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนมมีหนวยงานท่ีจัดต้ังข้ึน จําแนกออกเปน 3 ประเภท ดังรายละเอียดตอไปน้ี

          1) หนวยงานท่ีจัดต้ังตามประกาศกฎกระทรวง

             หนวยงานท่ีจัดต้ังตามประกาศกฎกระทรวงวาดวย การจัดต้ังสวนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 จํานวน 10 หนวยงาน ประกอบดวย

              1.1 สํานักงานอธิการบดี

              1.2 วิทยาลัยธาตุพนม

              1.3 วิทยาลัยนาหวา

              1.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

              1.5 คณะเกษตรและเทคโนโลยี

              1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

              1.7 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

              1.8 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

              1.9 สํานักวิทยบริการ

              1.10 สถาบันวิจัยและพัฒนา

         2) หนวยงานท่ีจัดต้ังภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน

              หนวยงานท่ีจัดต้ังภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน พ.ศ. 2550 โดยมติของ

สภามหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 7 หนวยงาน

              2.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

              2.2 วิทยาลัยการบินนานาชาติ

              2.3 วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ

              2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

              2.5 คณะวิทยาศาสตร

              2.6 คณะวิศวกรรมศาสตร

              2.7 คณะครุศาสตร

                   2.7.1  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน

         3) หนวยงานท่ีจัดต้ังตามภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยนครพนม 

             มหาวิทยาลัยนครพนมไดจัดต้ังหนวยงานภายในตามภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

นครพนม เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 6 หนวยงาน

              3.1  งานวารสาร

              3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา

              3.3 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
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              3.4 ศูนยศึกษาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

              3.5 โครงการจัดต้ังศูนยวิจัยและฝกอบรมการเกษตร

              3.6 หนวยตรวจสอบภายใน
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มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ีช้ันนําของประเทศ 

(Leading Area Based and Community University)

วิสัยทัศน

พันธกิจ

จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากําลัง

คนท่ีมีความรูความสามารถ และ

คุณธรรม จริยธรรมภายใตบริบท

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

สังคมของประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขงตอนกลาง

01

03

02

04

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค

ความรูท่ีสําคัญตอการสรางการเติบโต

อยางย่ังยืนของทุกภาคสวน 

ใหบริการวิชาการและเปนผูนําในการ

ถายทอดองคความรูในประเทศอนุภาค

ลุมน้ําโขงตอนกลางเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืน

สงเสริม ทํานุบํารุง และเผยแพรศิลปะ

วัฒนธรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการบูรณาการ

การอยูรวมกันในประเทศกลุมอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขงตอนกลาง

ปรัชญา

พัฒนาตน ต่ืนรู ผูรับใชสังคม 

(Develop yourself to be aware of social servants)

 

05

การบริหารจัดการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล
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ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาประสงค มหาวิทยาลัยนครพนม
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ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

01 02

เปาประสงค

สรางบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ีมีความรู ทักษะ

อดทน สูงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและ

สามารถปรับตัวตอบสนองตอบริบทความ

เปล่ียนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมี

สวนรวมและพ่ึงพาตนเองได

03 04

มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูของคนทุกระดับ

และมีการบริการทางวิชาการใหแกชุมชนพหุ

วัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ภูมิภาคและประเทศ

พัฒนาระบบการตลาด เพ่ือการส่ือสารภายใน

และภายนอกองคกร

05 06

บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะวิชาชีพอยางเปนระบบและตอเน่ือง

ตลอดท้ังไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สวัสดิการ สภาพแวดลอมและสุขภาวะ

อยางมีประสิทธิภาพ

07

มีโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพและส่ิง

แวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน

และการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม

รอบรูภาษา เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ

พรอมทักษะการทํางาน

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม

 มหาวิทยาลัยแหงการสรางสรรคสังคมพหุวัฒนธรรม

(University of Multicultural Societal Creativity)

คานิยมหลัก

Network      : ทํางานเปนเครือขาย

Pool           : พลังรวม 

Unity          : ความเปนหน่ึงเดียว    

NPU           : บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมรวมทํางานดวยพลังเครือขาย รูรักสามัคคีเปนหน่ึงเดียว 
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 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยนครพนม

ตราสัญลักษณขนาดมาตรฐาน 

กวาง 3.5 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร

1. วงรีรูปหยดน้ํา ส่ือความหมายถึง หยดน้ําหน่ึงหยด ท่ีหลอมรวมกันเปนแมน้ําแหงการศึกษาเปรียบประดุจ

การรวมสถานศึกษา มาเปนมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสีน้ําตาลเปนสีประจําจังหวัด และ  สีเหลืองทองเปนสี

ประจํามหาวิทยาลัย 

2. องคพระธาตุพนมอยูบนดอกบัว ส่ือความหมายถึง การเคารพสักการะองคพระธาตุพนมอันเปนสัญลักษณ

ประจําจังหวัดนครพนมและเปนตัวแทนของคุณธรรมท่ีหลอมรวมใจของบุคคลทุกหมูเหลาเขาไวดวยกัน 

3. ซุมประตูส่ีทิศ ส่ือความหมายถึง ประตูแหงการศึกษาท้ังส่ีทิศท่ีเปดโอกาสบุคคลเขามาแสวงหาองคความรู 

4. คล่ืนน้ําสีฟาจํานวนสามเสน ส่ือความหมายถึง แมน้ําโขงซ่ึงเปนแมน้ํานานาชาติท่ีไหล อยางตอเน่ือง

เปรียบประดุจการเปดโอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคลทุกชนชาติ

5. ลายดอกบัวเจ็ดดอก ส่ือความหมายถึง ลายประจําพระธาตุพนมซ่ึงเปนสัญลักษณแหงคุณธรรมและจํานวน

เจ็ดดอกน้ันเทียบเทากับสถานศึกษา ท้ังเจ็ดแหงท่ีหลอมรวม เปนมหาวิทยาลัยนครพนม 

6. รวงขาวสีเหลืองทอง ส่ือความหมายถึง ความเจริญเติบโตและการรวมกลุมกันเพ่ือใหเกิด ความสามัคคี 

เพ่ือเปาหมายแหงความสําเร็จในการปฏิบัติงานในนาม มหาวิทยาลัยนครพนม 

7. ฐานสิงห ส่ือความหมายถึง ความม่ันคงและย่ังยืนของมหาวิทยาลัยนครพนม

       8       
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สีประจํามหาวิทยาลัยนครพนม

สีเหลืองทอง  

เปนสีของความสวางไสว เจิดจา เฉกเชนเดียวกับองคพระธาตุพนม 

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยนครพนม

ดอกกันเกรา  

หรือภาษาทองถ่ินเรียกวา ตนมันปลา 

เปนพันธุไมท่ีพบมากในแถบจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีกล่ินหอมเย็น ซ่ึงจะออกมากในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

นิยมเอาไปบูชาองคพระธาตุพนม

 

พระพุทธพิทยมงคล

พระราชทานนามโดย  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายถึง  พระพุทธรูปท่ีประกอบไปดวยความเจริญรุงเรืองแหงความรู 

 ออกแบบโดย  รองศาสตราจารย  ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี  ศิลปนแหงชาติ

 

พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยนครพนม 
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ดร.สุเมธ  แยมนุน
ประธานคณะบุคคลฯ

รองศาสตราจารย นพ. กําจร ตติยกวี
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ วรรณรัตน
 กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.เจษฎ  โทณะวณิก
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
 กรรมการ

คณะบุคคลปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
(1 พฤษภาคม 2563 – 11 กันยายน 2564)
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ดร.อรสา  ภาววิมล 
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชรัตน มังคละคีรี
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายพัฒนธวัตร  เอ่ียมสม
ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายเอ้ือ มูลสิงห
  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (1 พฤษภาคม 2563 – 11  กันยายน  2564) 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม                                      
(12 กันยายน 2564 – ปจจุบัน)

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ
นายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย นพ.บวรศิลป เชาวนช่ืน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ศาสตราจารย ดร.กุลธิดา  ทวมสุข
 กรรมการ

      ศาสตราจารย ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.เทิดชาย ชวยบํารุง
 กรรมการ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.อธิคม  ฤกษบุตร
 กรรมการ

ดร.พรหมสวัสด์ิ   ทิพยคงคา
กรรมการ

นายอุดม   คําจันทร
     กรรมการ

นายสมหมาย   ลักขณานุรักษ
กรรมการ

นายสมเกียรติ   ศิริตัน
     กรรมการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (12 กันยายน 2564 – ปจจุบัน) 
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม (12 กันยายน 2564 – ปจจุบัน) 

นายเทียมศักด์ิ  เวียงศรีประเสริฐ
กรรมการ

ดร.ศตพล  ใจสบาย
   กรรมการ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา ประสานตรี

รักษาราชการแทนอธิการบดี
  10 เมษายน 2564 - 6 ตุลาคม 2564

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุชรัตน มังคละคีรี
รองอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารยสําเนียง ไขมุกข
รองอธิการบดี

       อาจารยเอ้ือ  มูลสิงห
รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
 รองอธิการบดี

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
 รักษาราชการแทนอธิการบดี

    23 พฤศจิกายน 2563 - 9 เมษายน 2564
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิจิตรา ธงพานิช
ผูชวยอธิการบดี

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาวี อุดร
    ผูชวยอธิการบดี

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

อาจารยนิภาภัทร   พงษโสภณ
ผูชวยอธิการบดี

อาจารยวันเพ็ญ   อุไรวงศ
ผูชวยอธิการบดี

ผูชวยอธิการบดี

ผูอํานวยการสํานัก

นายพัฒนธวัตร เอ่ียมสม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ผูชวยศสาตราจารย ดร.กัลยา มิขะมา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายปรีชา  อาษาวัง
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
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อาจารย ดร.วรวุฒิ   อินทนนท
คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนงค รุงสุข
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

 

อาจารยชัยกร  บางศิริ

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรศักด์ิ ยตะโคตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถนอม ทาทอง
คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ผูชวยศาสตราจารย ร.อ ดร.ชาญวิทย หาญรินทร

คณบดีคณะครุศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

อาจารย ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม

พลอากาศตรีนภาพล  อาชวาคม
รักษาราชการแทน 

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ

อาจารย ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย
คณบดีวิทยาลัยทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

คณบดี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันตรี โคมพิทยา
ผูอํานวยการวิทยาลัยธาตุพนม

อาจารยรชต  ตามา

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศรีสงคราม

นางสาววชิราพรรณ อาษาพันธ
รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการกองกลาง
 

นางพสณชนก ไตรสิริโชค

อาจารยสุมิตรชัย  กันหาคุณ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาหวา

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองสงเสิมวิชาการและงานทะเบียน

นางสาวชลธิชา  ศรีลาออน
รักษาราชการแทนผูอํานวยการ

กองนโยบายและแผน

นายวันเฉลิม  อุปราคม

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองพัฒนานักศึกษา

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

ผูอํานวยการ

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
กองสงเสิมวิชาการและงานทะเบียน

นายพาทิศ  คงโสมา

วันท่ี 1 สิงหาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2564  3 สิงหาคม 2564
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

โครงสรางพ้ืนฐาน
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

สวนที่ 2  
ขอมูลสารสนเทศ



          ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยนครพนมมีบุคลากรท้ังส้ิน 1,059 คน จําแนกเปนสาย มีรายละเอียดดังน้ี 

จํานวนบุคลากรท้ังหมด

       21
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

ขอมูลบุคลากร



ตําแหนงทางวิชาการ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ตําแหนงวิชาการ(สายท่ัวไป)
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



25

บุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >
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ที่มา : งานกองกลางเจาหนาที่ กองกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม

(ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564)

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ท่ีมา : กองนโยบายและแผน

เงินงบประมาณ

82%

เงินนอกงบประมาณ

18%

27

งบประมาณแผนดิน  จํานวน 733,207,700 บาท (-เจ็ดรอยสามสิบสามลานสองแสนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาท-)  

เงินนอกงบประมาณ  จํานวน 160,195,300  บาท (-หน่ึงรอยหกสิบลานหน่ึงแสนเกาหม่ืนหาพันสามรอยบาท-)  

     มหาวิทยาลัยนครพนม มีงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังส้ิน   893,403,000  บาท          

 (-แปดรอยเกาสิบสามลานส่ีแสนสามพันบาทถวน-)  

 

รายละเอียดดังน้ี

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จําแนกตามแหลงงบประมาณ

รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามแหลงเงิน

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

ขอมูลการเงินและงบประมาณ



ขอมูลการเงินและงบประมาณ

       ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ จําแนกตามหมวดงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

งบอุดหนุน

48%

งบลงทุน

38%

งบบุคลากร

13%

งบดําเนินงาน

1 %
งบแผนดิน 2564

งบดําเนินงาน

63%

งบบุคลากร

36%

งบลงทุน

1%

งบรายได 2564



งบประมาณ จําแนกตามแหลงท่ีมาเปรียบเทียบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  

รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบ ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 จําแนกตามแหลงเงิน

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน
      29      

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ท่ีมา : กองนโยบายและแผน
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งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จําแนกตามงบรายจาย  

รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายจาย ระหวางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2564

จําแนกตามประเภทรายจาย

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564

จําแนกตามประเภทรายจาย

รูปภาพแสดงการเปรียบเทียบเงินรายได ระหวางประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 – 2564

จําแนกตามประเภทรายจาย

ท่ีมา : กองนโยบายและแผน

   (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564)

31
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ท่ีมา : งานการเงินและบัญชี กองนโยบายและแผน

   (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564)

32
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

การจัดทํางบการเงิน 



ท่ีมา : งานการเงินและบัญชี กองนโยบายและแผน

   (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564)
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ท่ีมา : งานการเงินและบัญชี กองนโยบายและแผน

   (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน  2564)
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



 ขอมูลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และบริการการศึกษา

ระบบสารสนเทศท่ีมหาวิทยาลัยนครพนมใหบริการ จําแนกตามระบบฐานขอมูล ดังน้ี
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



       37       
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



38

          มหาวิทยาลัยนครพนมมีการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับสถาบันการ

ศึกษากับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบการศึกษาดูงาน 

 รูปแบบการเรียนการสอน โดยการสรางเครือขายทางวิชาการดานการเรียนการสอน วิจัยและบริการ

ดานวิชาการ เพ่ือใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงของโลก เพ่ิมพูนความรูของอาจารย นักศึกษาอยางตอ

เน่ืองโดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนครพนม ไดลงนามความรวมมือกับหนวยงานภาค

รัฐและเอกชน  ดังน้ี   

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

ความรวมมือกับองคกรในประเทศ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >
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          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนครพนมไดมีการลงนามขอตกลงความรวมมือกับ

องคกรตางประเทศและไดจัดกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังน้ี 

หมายเหตุ : - เน่ืองจากมีสถานการณ Covid-19 ซ่ึงในปงบประมาณ 2564  ยังไมมีกิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยนครพนม

กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

 

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

สวนที่ 3  
การดําเนินงานตามพันธกิจ



พันธกิจที ่ 1
จัดหลักสูตรการสอนและพัฒนากําลังคนท่ีมีความรูความสามารถ

และคุณธรรม จริยธรรมภายใตบริบทความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและสังคมของประเทศกลุมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงตอนกลาง                 

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >
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           ปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอน คือ ระดับการศึกษา

ปฐมวัย  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร และระดับอุดมศึกษา      

 รวมท้ังส้ิน  98 หลักสูตร  จําแนกเปน

                     1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                จํานวน    1   หลักสูตร

                     2) หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            จํานวน    1   หลักสูตร

                     3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ         จํานวน   13  หลักสูตร

                     4) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จํานวน   21  หลักสูตร

                     5) หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต           จํานวน    2   หลักสูตร

                     6) หลักสูตรปริญญาตรี                        จํานวน   46  หลักสูตร

                     7) หลักสูตรปริญญาโท                        จํานวน   11  หลักสูตร

                     8) หลักสูตรปริญญาเอก                       จํานวน    3  หลักสูตร

รายละเอียดจํานวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยนครพนมระดับอุดมศึกษา 

          มีจํานวนท้ังหมด  62  หลักสูตร จําแนกเปน

1) ระดับปริญญาตรี                          จํานวน  46  หลักสูตร

2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต           จํานวน   2  หลักสูตร

3) ระดับปริญญาโท                          จํานวน  11  หลักสูตร

4) ระดับปริญญาเอก                         จํานวน   3  หลักสูตร

 ท่ีมา :  นางทิพวรรณ  ไชยหาเทพ นักวิชาการศึกษา 

    นางสาวรสสุคนธ  แกวไกรสร นักวิชาการศึกษา

งานหลักสูตร กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

การเรียนการสอนและหลักสูตรท่ีเปดสอน



จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน จําแนกตามคณะ วิทยาลัย สถาบัน ระดับการศึกษา ปการศึกษา 2564

ท่ีมา : งานหลักสูตร กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปการศึกษา 2564 (มิ.ย. 64 - พ.ค. 65)
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



คณะ/วิทยาลัย จํานวน 6 แหง ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 

(จําแนกเปนหลักสูตร ปวช. 13 หลักสูตร และหลักสูตร ปวส. 21 หลักสูตร รวมจํานวนท้ังหมด 34 หลักสูตร)

ท่ีมา : งานหลักสูตร กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ปการศึกษา 2564 (มิ.ย. 64 - พ.ค. 65)
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



นักศึกษาใหม

           ในปการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยนครพนม มีการรับเขานักศึกษาใหมจํานวน  3,475  คน  

จําแนกเปนระดับประกาศนียบัตร 66 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 875 คน ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   809 คน  ปริญญาตรี  1,125  คน  ปริญญาตรีเทียบโอน/2 ปตอเน่ือง  

295 คน ปริญญาโท 123 คน ปริญญาเอก  4 คน  จํานวนนักศึกษาใหม ป. บัณฑิต  178 คน  จําแนก

ตามคณะวิทยาลัยระดับการศึกษา ประจําปการศึกษา 2564  แสดงรายละเอียดดังน้ี  

     ตารางจํานวนนักศึกษาใหมจําแนกตามคณะและระดับการศึกษา  ปการศึกษา 2564                               

ท่ีมา : ระบบบริการการศึกษา 

กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



              ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม มีผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 2,819 คน  จําแนก

เปนระดับประกาศนียบัตร 40 คน  ระดับอาชีวศึกษา 1,326 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 153 คน และ

ระดับอุดมศึกษา 1,300 คน  สวนใหญจัดอยูในกลุมสาขาวิชาชางยนต/เทคนิคเคร่ืองกล  รองลงมาคือ

กลุมสาขาวิชาชางไฟฟากําลัง/ไฟฟา  และกลุมสาขาวิชาพยาบาลศาสตร (พย.บ.) แสดงรายละเอียดดังน้ี   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา ปการศึกษา 2563 

ผูสําเร็จการศึกษา

ท่ีมา : กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ : ขอมูลการอนุมัติสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ถึง ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2564

 48
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ท่ีมา : กองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม
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          ในปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยนครพนม มีจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสําเร็จการ

ศึกษา 1,260 คน และจํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําภาพรวม 1,090 คนจากจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม

1,091 คน คิดเปนคารอยละ (1,090/1,091) x 100 = 99.91  คะแนนท่ีได (99.91/100) x 5 = 5 อยูใน

ระดับดีมาก จากผลการประเมินภาพรวมสถาบัน คณะ/วิทยาลัย  11 แหง  ดังน้ี

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ผลงานเดนของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

           ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมมุงเนนพัฒนา การผลิตบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาประเทศและพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมท่ี

ตอบโจทยประเทศไทย 4.0 และชุมชน  ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยนครพนมมีผล

งานเดนดานนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลสําคัญมากมายท้ังในระดับนานาชาติและระดับชาติ

นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม รับรางวัล

เยาวชนคนตนแบบ สาขาภาวะผูนํา ระดับ Gold ประจําป

2563

     นักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร  ไดรับ

รางวัลเยาวชนคนตนแบบ สาขาภาวะผูนํา ระดับ Gold ประจําป

2563 สรางความนายินดี ความภาคภูมิใจมาสูมหาวิทยาลัย

นครพนม ณ อาคารไทย - ญ่ีปุนดินแดง กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาไดรับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเดน ประจําป 2564

  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับ

รางวัลอาสายุวกาชาดดีเดน รางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ประจําป 2564 ประเภทบุคคล สังกัดสํานักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

นักศึกษาคณะครุศาสตร รับรางวัล "สยามนครีสโตย" สาขา

เยาวชนจิตอาสาดีเดน

    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีไดรับการคัดเลือกเขารับ

รางวัล "สยามนครีสโตย" ตนแบบผูนําจิตอาสาเพ่ือการแบงปน คร้ังท่ี

2 ประเภทสาขาเยาวชนจิตอาสาดีเดน ประจําป 2563 จากศูนยใหคํา

ปรึกษากิจกรรมเพ่ือสังคม ณ ศูนยการคาไดอานาหาดใหญ ช้ัน 4

อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

รางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเดน ประจําป 2564

   นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปท่ี 4 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย

นครพนม ท่ีไดรับคัดเลือกเปน "นักศึกษาพยาบาลดีเดน

ประจําป 2564" จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ

สํานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



วิทยาลัยธาตุพนม ไดรับรางวัล Second Prize การแขงขันการ

ตัดสินใจธุรกิจพลังงานนานาชาติคร้ังท่ี 2 จัดโดย SUEP ประเทศจีน

     วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  ไดรับรางวัล Second

Prize (รองชนะเลิศ) จากการแขงขันจําลองการตัดสินใจในธุรกิจ

พลังงานไฟฟา ในระดับนานาชาติ คร้ังท่ี 2 (2nd International

Energy and Electricity Market Business Decision Simulation

Competition) Shanghai University of Electric Power (SUEP),

ประเทศจีน ซ่ึงเปนการจัดแขงขันออนไลน โดยใชแพลตฟอรมของ

โปรแกรมจําลองทางธุรกิจของ CESIM จากประเทศฟนแลนด โดยมีผูเขา

รวมท้ังส้ินจํานวน 52 ทีม (260 คน) จาก 6 ประเทศ

     โดยมหาวิทยาลัยนครพนม สงทีมเขาแขงขัน 4 ทีม, ทีมละ 4 คน

รวม 16 คน (จากวิทยาลัยธาตุพนมท้ังหมด) ซ่ึงจากการคัดเลือก ทีม

Energy4Red จากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการ

คัดเลือกเขาแขงรอบ Final Round ซ่ึงประกอบดวยสมาชิก 4 คน

นักศึกษาภาษาจีน คณะศิลปศาสตรฯ มหาวิทยาลัยนครพนม

ควา 4 รางวัล จากแขงขันทักษะตอบปญหาดานภาษาและ

วัฒนธรรมจีน เสนทางสายไหม คร้ังท่ี 5

     1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ดานการตอบปญหาความรู

ท่ัวไปดาน   ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน 

     2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ดานการแสดงวัฒนธรรมจีน 

     3. รางวัลอาจารยผูฝกสอนและควบคุมการแสดงยอดเย่ียม 

     4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ของผลรวมท้ัง3รายการ 

จากการแขงขนัทกัษะตอบปญหาดานภาษาและวฒันธรรมจนี เสนทาง

สายไหมครัง้ท่ี 5 “第五届 丝路杯” (รูปแบบออนไลน) 

ทีมเขียดนอยงอยกะโปะ#3 ผานเขารอบ 5 ทีม ไดรับคัดเลือก

เปน 1 ใน 5 ทีม ไดรับทุนสนับสนุนในการจัดทํา Prototype 

     นักศึกษา "ทีมเขียดนอยงอยกะโปะ#3" ไดรับคัดเลือกเปน 1

ใน 5 ทีม ไดรับทุนสนับสนุนในการจัดทํา Prototype ผลิตภัณฑ

“ชุดก่ีทอผาลายยกดอกอัตโนมัติ” เปนเงินจํานวน 100,000 บาท

จากการแขงขัน Pitching ภายใต โครงการแผนการพัฒนาระบบ

นิเวศเพ่ือสรางผูประกอบการรุนใหม (Entrepreneurial

Ecosystem Development) จัดโดยโครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



รางวัลชนะเลิศอันดับท่ี1 การประกวดอาหาร

เพ่ืองานไมซอยางย่ังยืน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี1 การประกวดไอ

เดียเจงของท่ีระลึกสําหรับงานไมซอยางย่ังยืน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี2 การประกวดการ

จัดหองประชุมอยางย่ังยืน 

รางวัลPopularVote การประกวดอาหารเพ่ือ

งานไมซอยางย่ังยืน 

นักศึกษา วิทยาลัยการทองเท่ียวฯ ม.นครพนม

ควา 4 รางวัล  MICE Career Day 2021

     วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม เขารวมการกิจกรรมการ

แขงขัน “เรียนรูสูอาชีพไมซ MICE Career Day

2021” สามารถความาได 4 รางวัล ดังน้ี 

วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ ควา

รางวัลชนะเลิศ Food and Beverage Stylist :

“อยูดี กินดี มีสไตล”ในยุคโควิด-1 จากการแขงขัน

THM Fair 2021

      วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยนครพนม เขารวมมหกรรมการแขงขัน

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพดานการทองเท่ียวและ

การโรงแรม คร้ังท่ี 8 (8th tourism and Hotel

Management Fair 2021)(ในรูปแบบออนไลน)

ประจําป 2564 โดยมีมหาวิทยาลัยเจาภาพรวมจัด

จาก 15 สถาบันท่ัวประเทศ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียน

ความรูทางวิชาการ และพัฒนาทักษะความสามารถ

และเพ่ิมศักยภาพทางการศึกษา ใหนักศึกษาไดบูรณา

การองคความรู สามารถนําไปใชในการสรางสรรคผล

งานและนําไปใชงานจริงในอนาคต ณ คณะการทอง

เท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



ผูประกอบการศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยนครพนม ผานเกณฑคัดเลือกเขาสูการพัฒนาบมเพาะ

ในระดับ START- UP

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด

Mini R2M By NESP
     ทีม "เขียดนอยงอยกระโปะ #3” ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดผลงานวิจัย : เคร่ืองทอ

เส่ือกกดวยมือแบบตอเน่ือง ในโครงการ “ประกวดแผนการศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ เสนทางสูนวัตวณิชย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mini R2M By NESP)” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจัดโดย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี รวมกับ มหาวิทยาลัยอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค 4 มหาวิทยาลัย ไดแก มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 19

กันยายน 2564    ท่ีผานมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
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มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสื่อการเรียนรูโครงการพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

       มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสื่อการเรียนรูโครงการคายเรียนรูและเผยแพร

โครงการพระราชดําริ (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตนโยบายของสํานักงานปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผานมา

สําหรับรางวัลชนะเลิศ นักศึกษาจะไดรับรางวัล พรอมดวยเกียรติบัตร และเงินรางวัลจํานวน 15,000 บาท ทั้งนี้ จาก

สถานการณโควิด -19 มหาวิทยาลัยขอนแกน งดจัดพิธีมอบรางวัล และจะมีการจัดสงรางวัลแกนักศึกษาทางไปรษณีย

ตอไป 

ชื่อผลงาน : ธนาคารนํ้าใตดิน

รายชื่อนักศึกษา :

     1. นางสาวอริษา  ออนสงค นักศึกษาชั้นปที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยนครพนม

     2.นางสาวปนัดดา  หวังเฝากลาง นักศึกษาชั้นปที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
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พันธกิจที ่ 2
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูที่สําคัญตอการสรางการเติบโตอยางย่ังยืนของทุกภาคสวน                 
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 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

และองคความรูท่ีสําคัญตอการสรางการเติบโตอยางย่ังยืนของทุกภาคสวน

 
     มหาวิทยาลัยนครพนม มีคณะกรรมการวิจัยและนวัตรกรรมและสถาบันวิจัยและพัฒนา เปนหนวยงานในการ

บริหารและประสานงานดานการวิจัย สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางหรือพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง และนําความรู

น้ันไปใชเพ่ือประโยชนในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคใกลเคียงโดยเนนการวิจัย การประยุกตและการบูรณาการ

ภูมิปญญาทองถ่ินเขากับเทคโนโลยี   เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง รวมท้ังใหคําปรึกษา บริการขอมูลการ

วิจัย สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดรับสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณการ

ดําเนินงานวิจัย จากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหลงทุนภายนอกเปนเงินท้ังส้ิน 41,492,270 บาท จําแนก

เปนงบประมาณสนับสนุนภายใน  เปนเงินจํานวน 2,373,600 บาท และงบประมาณภายนอก เปนเงินจํานวน

39,118,670 บาท  มีผลงานทางวิชาการรวมท้ังส้ิน 129 เร่ือง จําแนกเปน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ ท่ีตี

พิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการระดับชาติ จํานวน 36 เร่ือง บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฯ

ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม วิชาการ/ระดับนานาชาติฯ จํานวน 21 เร่ือง บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฯ ท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 จํานวน 28 เร่ือง บทความ

วิจัยหรือบทความวิชาการฯ  ท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ี ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ

ก.พ.อ.ฯหรือตีพิมพ  ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 จํานวน 16 เร่ือง บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฯท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ จํานวน 20 เร่ือง ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร จํานวน 1 เร่ือง   และผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือ

องคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ จํานวน 7 เร่ือง 

สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม
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สรุปเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

จําแนกตามคณะ วิทยาลัยหนวยงาน
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รางวัลดานการวิจัย

     มหาวิทยาลัยนครพนมไดดําเนินงานโครงการวิจัยและไดดําเนินการสงผลงานเขารวมแสดงและประกวดโดย

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีนักวิจัยหลายหนวยงานของมหาวิทยาลัยนครพนมไดรับรางวัลท้ังระดับชาติ  และ

นานาชาติ จากหนวยงานตาง ๆ  ดังน้ี

โครงงานวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยนวัตกรรมชุมชน

     โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยนวัตกรรมและการสรางสรรคชุมชนพึ่งพาตนเองดวยการจัดทําแผน

และประสานแผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ประสานสูแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด (One Plan) เปนความรวมมือ

กันระหวางมหาวิทยาลัยนครพนมและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม  โดยไดรับแนวคิดจากระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยที่วาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล 2562  ในพื้นที่

เปาหมาย 10 ตําบล 10 ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนใหเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี จนสามารถสราง

กิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาสินคาจากทรัพยากรในชุมชน  และสรางรายไดรวมกันของคนในชุมชน  ซึ่งโครงการฯ  

 ดังกลาวทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ไดลงพื้นที่ดําเนินงานวิจัยทั้งหมด 5 โครงการยอย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เตรียมความพรอมจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทางฯ    

 พัฒนาผลงานวิจัยสูงานบริการวิชาการรับใชชุมชนและสังคม

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมเตรียมความพรอมการจัดต้ังศูนยวิจัยเฉพาะทางของ

มหาวิทยาลัยนครพนม มุงผลิตผลงานเพ่ือตอบสนองตอความตองการของพ้ืนท่ี ภูมิภาคและประเทศ มหาวิทยาลัย

ตองเช่ือมโยงกับชุมชน นักวิจัยคิดมิติประดิษฐนวัตกรรมใดก็ตาม ชุมชนตองไดประโยชนจากการพัฒนาส่ิงประดิษฐ

นวัตกรรม ตาง ๆ มหาวิทยาลัยนครพนมตองเปนมหาวิทยาลัยของคนในพ้ืนท่ี โจทยวิจัยตองมาจากปญหาของชุมชน

ในพ้ืนท่ี และมหาวิทยาลัยนครพนมตองไปน่ังอยูในหัวใจของชุมชนใหได ซ่ึงมหาวิทยาลัยนครพนมมีความไดเปรียบใน

เร่ืองของพ้ืนท่ีการทํางาน เพราะมหาวิทยาลัยนครพนม เกิดจากการหลอมรวมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครพนม ทําใหมหาวิทยาลัยนครพนมเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ิน มีท่ีต้ังหนวยงานระดับคณะ/วิทยาลัย

กระจายตัวอยูตามอําเภอตาง ๆ ท่ัวจังหวัด มีพ้ืนท่ีเขาถึงแหลงความรูทางวิชาการไดโดยงาย และคณาจารย นักวิจัย

มีความเขาใจในบริบทปญหาและศักยภาพของพ้ืนท่ี เปนประโยชนตอคณาจารย นักวิจัย และการดําเนินงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย นําองคความรูและนวัตกรรมไปสูการแกปญหา หรือสรางความเขมแข็งดานชุมชน สังคม ความม่ันคง

และคุณภาพของชีวิตประชาชน ซ่ึงเปนสวนสงเสริมงานวิจัยใหไดมาซ่ึงเคร่ืองมือและนวัตกรรมหรือตนแบบตลอดจน

การเสริมสรางคุณภาพศักยภาพบุคลากรดานการวิจัยอีกดวย
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นักวิจัย ม.นครพนม ไดรับทุนจาก Newton Fund Institutional Links 2019/2020 ลุยงานวิจัยสํารวจ

จุลินทรียไมโครไบโอมในดิน (Microbiome) ยกระดับการผลิตขาวอินทรีย   ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดสนุก

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี อาจารยประจําสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ไดรับทุนโครงการวิจัย “Understanding the rhizosphere microbiome for sustainable crop production in

the Lower Mekong Basin; unravelling the paddy fields of the northeast, Thailand” จาก Newton

Fund Institutional Links 2019/2020 ซึ่งเปนการสนับสนุนความรวมมือโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และบริติช เคานซิล (British Council) ในการสนับสนุนพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมระหวาง

ประเทศไทยและสหราชอาณาจักร

     โครงการวิจัยดังกลาวเปนความรวมมือกันระหวาง 3 สถาบัน คือ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันพฤกษศาสตรเกษตรแหงชาติ - National Institute of

Agricultural Botany (NIAB) เปนการสํารวจจุลินทรียไมโครไบโอมในดิน (Microbiome) ของพื้นที่ 3 จังหวัดสนุก

ไดแก สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งการทําวิจัยครั้งนี้เปนการลงพื้นที่สํารวจสํามะโนประชากรจุลินทรียในดิน

ของเกษตรกรกลุมผูปลูกขาวอินทรียที่ไดผลผลิตมากที่สุดจํานวน 9 ราย เพื่อศึกษาองคประกอบทางพันธุกรรมทั้งหมด

ของจุลินทรีย ในการทําหัวเชื้อจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นมาใชกับเกษตรกรที่ปลูกขาวอินทรียในพื้นที่ 3

จังหวัดที่ไดผลผลิตตํ่า หรือสรางเปนผลิตภัณฑใหกับเกษตรกรไดใชประโยชนตอไปได โดยมีกรอบระยะเวลาในการ

ดําเนินงานวิจัย ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
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เร่ืองราวของขาวท่ีเติบโตจากความรวมมือของ 3 สถาบัน  
 

      บริติช เคานซิล  รวมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายใตโครงการ Thai-UK

Higher Education Partnerships นําเสนอเรื่องราวความรวมมือของ 3 สถาบันอุดมศึกษาไทยและสหราชอาณาจักร

ไดแก มหาวิทยาลัยนครพนม (คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(Srinakharinwirot University | SWU | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | มศว) และ National Institute           

 of Agricultural Botany EMR (NIAB) เพื่อแกไขปญหาสภาพแวดลอมไมเหมาะกับการปลูกขาวที่จังหวัดนครพนม

      ผลจากความรวมมือ เราไดเทคนิคการเพาะปลูกและคนพบเชื้อจุลินทรียในดินที่ชวยเพิ่มปริมาณผลผลิตขาวที่มี

คุณภาพ  และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  จนสามารถเพิ่มรายไดใหเกษตรกรในภาคอีสานและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ  

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการไดที่ www.britishcouncil.or.th/our-impact-stories-0  
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มหาวิทยาลัยนครพนม รวมมือกับ วช. จัดอบรม “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 1

ยกระดับศักยภาพนักวิจัยรุนใหม

        มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดโครงการฝกอบรม “สรางนัก

วิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนที่ 1 ในรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom Meeting 

        นายสมปรารถนา สุขทวี   รองผูอํานวยการสํานักงานการวิจัยแหงชาติ กลาววา สํานักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ในฐานะหนวยงานดานการวิจัยและนวัตกรรม ภายใตกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีหนาที่และอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน

การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัยและนวัตกรรม 

       จากภารกิจดังกลาว วช. จึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการวิจัยและ

นวัตกรรม สรางกลไกการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และสรางความรวมมือกับหนวยงานเครือขาย

ดานการวิจัย เพื่อสรางนักวิจัยรุนใหมที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีความเปนมืออาชีพ ยกระดับ

ศักยภาพนักวิจัยรุนใหมใหมีความรูและประสบการณในการทําวิจัยไดอยางมีระบบมากขึ้นทั้งในเชิง

คุณภาพและปริมาณ รวมทั้งเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ 

        ทั้งนี้ มีผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน 100% จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

จํานวน 63 คน จัดขึ้นระหวาง วันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 ณ ศูนยเทคโนโลยีดิจิตอล มหาวิทยาลัย

นครพนม
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ผลงาน "นวัตกรรมระบบโรงเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือไผลูกแคน" 

ควารางวัล ระดับดีเย่ียม จากการประกวด หมูบานนวัตกรรมเพ่ือสังคม : ไอเดียแฮ็ก

     มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับอาจารยอาทิตย ศิริสวัสดิ์ และอาจารยทิวาพร ศิริสวัสดิ์

จากวิทยาลัยนาหวา ในโอกาสควารางวัล "ระดับดีเยี่ยม" การประกวดโครงการ Social Innovation Village

IDEA HACKS : หมูบานนวัตกรรมเพื่อสังคม : ไอเดียแฮ็ก จากการนําเสนอผลงานในรอบสุดทาย เมื่อวันที่

27 กันยายน 2564 ที่ผานมา ซึ่งจัดโดยฝายนวัตกรรมเพื่อสังคม สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการ

มหาชน) (NIA) รวมกับ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) (CODI) ในการเฟนหาและคัดเลือก

ชุมชนที่มีไอเดียในการใชนวัตกรรมเพื่อนําองคความรูและนวัตกรรมพัฒนาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชน

และเปนตนแบบการขยายผลในพื้นที่เปาหมาย โดยมีชุมชนสงผลงานเขารวมการประกวด 180 ชุมชนทั่ว

ประเทศ 

      ซึ่งผลการตัดสินรางวัลแบงออกเปน    2 ประเภท คือ Social Innovation Village Model และ

Social Impact Innovator โดยอาจารยอาทิตย ศิริสวัสดิ์ และอาจารยทิวาพร ศิริสวัสดิ์ จากวิทยาลัย

นาหวา ควารางวัลระดับดีเยี่ยม ในประเภท Social Innovation Village Model ในชื่อผลงาน "นวัตกรรม

ระบบโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผลูกแคน" อาจารยอาทิตย ศิริสวัสดิ์ เปดเผยวา ผลงาน "นวัตกรรมระบบโรง

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผลูกแคน" จากชุมชนทาเรือ อ.นาหวา จ.นครพนม เปนงานวิจัยที่ไดรับการศึกษามานาน

กวา 2 ป โดยทีมนักวิจัยไดเล็งเห็นปญหาและขอจํากัดของชุมชน ซึ่งเดิมชุมชนทาเรือ  อ.นาหวา จ.นครพนม

เปนชุมชนที่มีชื่อเสียงจากการทําเครื่องดนตรีเปนอยางมาก และทําการสงขายไปทั่วโลก โดยเฉพาะเครื่อง

ดนตรีประเภท "แคน" นอกจากนี้ยังมีการนําเขาไผลูกแคนจาก สปป.ลาว มาประกอบเปนเครื่องดนตรี

เนื่องจากไผประเภทนี้ไมมีในประเทศไทย โดยมีการนําเขาปละหลายลานบาท (มัดละ 100 ลํา 350 บาท)

ประกอบกับเมื่อ 2 ปที่ผานมาเกิดการแพรระบาดโควิด-19 ไปทั่วโลก ทําใหทาง สปป.ลาว ไมสามารถนํา "ไผ

ลูกแคน" สงเขามายังประเทศไทยได ทีมนักวิจัยจึงไดคิดคนและศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไผลูกแคนดวย

นวัตกรรมระบบโรงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขึ้น โดยนําเอาแมพันธุมาผานกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหอง

แล็บ กอนจะนําไปเพาะเลี้ยงในโรงเลี้ยง 3 เดือน และนําไปขยายปลูกในพื้นที่ปาชุมชนตอไป
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ผลงาน  “กาละแมขาวฮางงอกไรซเบอรร่ี”  ควารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     นักวิจัย ม.นครพนม รวมทีม พช.นครพนม นําเสนอ กาละแมขาวฮางงอกไรซเบอรร่ี ควารางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดและเผยแพรผลการดําเนินงานเครือขายองคความรู จังหวัดดีเดน

ประจําป 2564
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        ทีมนักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัยของไทย คนพบเห็ดราชนิดใหมของโลก 12 ชนิด ทีมนักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัย

นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย อาจารยภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, น.ส.นิวนา หวังสวัสดิ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใตโครงการปริญญาเอ

กกาญจนาภิเษก, ผศ.ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม, ผศ.ดร.รุงเพชร แข็งแรง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมกับศาสตราจารย Yu-Ming Ju สถาบัน Academia

Sinica ประเทศไตหวัน และศาสตราจารย Anthony J.S. Whalley จากมหาวิทยาลัย Liverpool John Moore

ประเทศอังกฤษ คนพบราชนิดใหมของโลกในสกุลไซลาเรีย (Xylaria) สกุลยอย (subgenus) Pseudoxylaria วงศ

(Family) Xylariaceae (Phylum Ascomycota) จํานวน 12 ชนิด โดยพบราเจริญรวมกับจอมปลวกในพื้นที่จังหวัด

สกลนคร ชัยภูมิ นครราชสีมา และกําแพงเพชร ไดแก X. chaiyaphumensis X. conica X. fulvescens X.

ischnostroma X. margaretae X. minima X. siamensis X. sihanonthii X. subintraflava X. thienhirunae

X. vinacea และ X. reinkingii var. microspora ซึ่งราทั้ง 12 ชนิด ไดถูกตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ จดทะเบียนใน

ฐานขอมูลเห็ดรานานาชาติ (Mycobank) และตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (วารสาร BIOLOGY) เมื่อ

เดือนมิถุนายน 2564 ที่ผานมา (Wangsawat, N.; Ju, Y.-M.; Phosri, C.; Whalley, A.J.S.; Suwannasai, N.

Twelve new taxa of Xylaria associated with termite nests and soil from northeast Thailand. Biology

2021, 10, 575. https://doi.org/10.3390/biology10070575; ISI, Q1, Impact Factor=5.079) ปจจุบัน

ประเทศไทยมีราสกุลยอยนี้จํานวน 17 ชนิด (จากที่พบทั่วโลก 40 ชนิด) โดยรากลุมนี้ไดรับความสนใจจากนัก

วิทยาศาสตรทั่วโลก ในการศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีคุณคาทางเภสัชวิทยา และทางการแพทย การคนพบครั้ง

นี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยเปนแหลงความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก และยังมีสิ่งที่มีชีวิตที่รอ

การคนพบอยูอีกเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจําพวกเห็ดรา ที่คนสวนใหญมักจะมองขาม       

 จึงจําเปนที่ทุกภาคสวนควรใหความสําคัญกับงานวิจัยพื้นฐานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ

อยางเรงดวน อีกทั้งควรศึกษาเพื่อพัฒนาตอยอดนําไปสูการใชประโยชน เพราะสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เปราะบางอาจสูญ

พันธุไปกอนการถูกคนพบทางวิทยาศาสตร

       66       
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >

การคนพบราชนิดใหมของโลกในสกุลไซลาเรีย (Xylaria) จํานวน 12 ชนิด



เจาของผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ จํานวน 2 บทความ

        ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชิดชัย โพธ์ิศรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม เจาของผลงานวิจัย

ท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ จํานวน 2 บทความ ซ่ึงอยูในฐานขอมูล

SCORPUS และเปนงานท่ีสนองตอบกับตัวบงช้ี : 2.3 รอยละของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคและ

นวัตกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของหนวยงานภายในกับภายในและหนวยงานภายในกับหนวยงานภายนอก

เจาของผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ

ซ่ึงอยูในฐานขอมูล SCOPUS

          ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญลยา มิขะมา คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

เจาของผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในระดับนานาชาติ ซ่ึงอยูในฐาน

ขอมูล SCOPUS และเปนงานท่ีสนองตอบกับตัวบงช้ี : 2.3 รอยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคและนวัตกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของหนวยงานภายในกับภายใน และหนวยงาน
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ไดรับทุน บพค. ภายใตโปรแกรม 7 การแกปญหาวิกฤตของประเทศ แผนงาน Frontier Research และ

การพัฒนาระบบสรางความสามารถเพ่ือรองรับสถานการณโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     อาจารย ดร.ปุณณฑรีย เจียวิริยะบุญญา สังกัด คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม เน่ืองในโอกาสไดรับทุน บพค. ภายใตโปรแกรม 7 การแกปญหาวิกฤตของประเทศ แผนงาน

Frontier Research และการพัฒนาระบบสรางความสามารถเพ่ือรองรับสถานการณโรคติดตอไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ประจําปงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑผงเฉากวยสกัดเสริมสมุนไพรก่ึงสําเร็จรูป

      ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยกาญจน กกแกว สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

นครพนม เน่ืองในโอกาส ไดรับทุน Pre-Talent Mobility ประจําปงบประมาณ 2564 รอบท่ี 3 

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑกวยจ๊ับก่ึงสําเร็จรูปจากเห็ดและพืชผัก

     อาจารยสน่ัน จันทรหอม สังกัด คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เน่ืองในโอกาส

ไดรับทุน Pre-Talent Mobility ประจําปงบประมาณ 2564 รอบท่ี 3 "โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ

กวยจ๊ับก่ึงสําเร็จรูปจากเห็ดและพืชผัก"
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พันธกิจที ่ 3
ใหบริการวิชาการและเปนผูนําในการถายทอดองคความรูในประเทศกลุมอนุภาคลุมน้ําโขงตอนกลาง

                เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน                 
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ใหบริการวิชาการและเปนผูนําในการถายทอดองคความรู

ในประเทศกลุมอนุภาคลุมน้ําโขงตอนกลางเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน

 
     การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชนสนับสนุนทางวิชาการเพ่ือยกระดับชีวิตความเปน

อยูของประชาชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยนครพนมไดใหความสําคัญกับพันธกิจดังกลาวมาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน

มหาวิทยาลัยนครพนมจึงใหความสําคัญกับดานการบริการชุมชนและการสรางเครือขายความรวมมือ โดย

สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูทางบริการวิชาการ คือการใหบริการแกสังคม และชุมชนดาน

ตางๆ ซ่ึงมีการดําเนินการหลากหลายรูปแบบ ดังน้ี

รางวัลคนดีศรีเมืองพุทธ ประจําป 2564

         อาจารย ดร.สุริยนต  หลาบหนองแสง อาจารยประจํา

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ใน

โอกาสไดรับรางวัลนาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธประจําป

พ.ศ. 2564 สาขาผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาและ

สังคม ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการรางวัลนาค

ธรรมจักรคนดีศรีเมืองพุทธ จัดโดยองคกรสภาสงเสริมคุณธรรม

ความดีแหงประเทศไทย รวมกับสภาองคกรเยาวชนคนสราง

ชาติ และชมรมคนไทยรักชาติ รักแผนดินเกิด ไดดําเนินการจัด

งาน เชิดชู สืบสานพระพุทธศาสนา คูแผนดิน เน่ืองในโอกาส

สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือมอบเกียรติบัตรพรอมโลห

ใหกับบุคคลท่ีทําคุณประโยชนในดานตาง ๆ

รางวัลผลงานเดน ประจําป 2564
          ผูชวยศาสตราจารย วาท่ีรอยตรีภูมินทร ฮงมา

อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในโอกาสไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนหน่ึงใน

"ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2564" ของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงไดเขารวมพิธี

รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน

ในโครงการยกยองเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ประจําป

พ.ศ. 2564
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มหาวิทยาลัยนครพนม รวมลงพ้ืนท่ีชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเวียดนาม หลังพายุ ‘โมลาเบ’

ถลมภาคกลางของประเทศอยางหนัก

  มหาวิทยาลัยนครพนม ลงพ้ืนท่ีรวมกับชมรมจิตอาสาในทองถ่ิน

เวียดนาม ชวยเหลือเด็กและผูสูงอายุออกจากพ้ืนท่ีเส่ียงภัยน้ําทวม พรอม

นําอาหาร-น้ําด่ืม ส่ิงของ และเคร่ืองใชจําเปน มอบใหกับผูประสบ

อุทกภัยในพ้ืนท่ีอําเภอเลทุย อําเภอกวางนิงห อําเภอโบตรากห และ

อําเภอกวางตรากห จังหวัดกวางบิงห หลังเจอพายุเม่ือชวงตนเดือน

ตุลาคมท่ีผานมาทําใหประเทศเวียดนามโดยเฉพาะภาคกลางของประเทศ

ไดแก จังหวัดกวางบิงห จังหวัดกวางตรี และเมืองเว ไดรับผล กระทบ

อยางหนักในรอบประวัติศาสตรของเวียดนาม และถือเปนพายุลูกท่ี 4ท่ี

เกิดข้ึนในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ความรุนแรงของพายุทําใหหลายพ้ืนท่ี

ของภาคกลางไดรับความเสียหาย น้ําทวมสูงถึง 6 คราชีวิตผูคนไปแลว

อยางนอย 130 ศพ และยังมีผูสูญหายท่ีตองเรงคนหาอีก 20 ราย

     มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขา

วิชาพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม"จิตอาสา big cleaning day คร้ังท่ี 5"

ณ บริเวณริมถนนเลียบฝงแมน้ําโขง เทศบาลเมืองนครพนมซ่ึงกิจกรรม

ดังกลาวทางกลุมนักศึกษาไดรวมกันเก็บขยะบริเวณศาลากลางจังหวัด

นครพนม และเก็บเศษไมไผจากการประกอบเรือไฟในเทศกาลงานไหล

เรือไฟนครพนม ประจําป 2563 โดยแบงกลุมทําความสะอาดออกเปน

2 เสนทาง เสนทางท่ี 1 เร่ิมจากศาลากลางจังหวัดนครพนมไปทาง

โรงเรียนเซนตยอแซฟนครพนม และเสนทางท่ี 2 เร่ิมจากศาลากลาง

จังหวัดนครพนมไปทางแลนดมารคองคพญาศรีสัตตนาคราช โดย

กิจกรรมคร้ังน้ีมีกลุมนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร ชมรมอาสายุว

กาชาด สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม หอการคานครพนม เทศบาลเมืองนครพนม สภาอุตสาหกรรม

การทองเท่ียว สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม และสวนสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดนครพนม รวมกิจกรรมดวย

    ท้ังน้ี  ถือเปนกิจกรรมสวนหน่ึงของการรับนองใหม ซ่ึงจัดอยูใน

ประเภทบําเพ็ญประโยชน เพ่ือใหนักศึกษาไดเล็งถึงความสําคัญของการ

มีจิตอาสาปลูกฝงจิตสํานึกในการคัดแยกขยะและการจัดการขยะ รวมถึง

การดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอมในชวงเทศกาลงานประเพณีไหลเรือไฟ

ของจังหวัดนครพนม

มหาวิทยาลัยนครพนม รับนองสรางสรรคปลูกจิตสํานึกพัฒนาสังคม
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นครพนมสวยเราชวยกัน

     นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนมนครพนม รวมกิจกรรม "หนาบานนามอง นครพนมสวยเราชวยกัน"

กองพัฒนานักศึกษา รวมกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยนครพนม  นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมหนาบานนามอง นครพนมสวยเราชวยกัน ณ บริเวณ

ลานองคพญาศรีสัตตนาคราช   อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

บริจาคโลหิตเน่ืองในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2564

     นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยนครพนม นํานักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาชมรมกตัญูคลับ

มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 10 นาย รวมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน่ืองในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2564 ณ โรง

พยาบาลนครพนม
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ยุวชนอาสามหาวิทยาลัยนครพนม ลงพ้ืนท่ีตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร

รวมวางแนวคิดเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑผาพ้ืนเมือง

         มหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร, คณะครุศาสตร และวิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ ไดรวมมือกันผนึกกําลัง

นักศึกษาลงพ้ืนท่ีกลุมทอผาและแปรรูป ผาพ้ืนเมือง กลุมทอผาพ้ืนเมืองบานสรางเม็ก ตําบลโคกหินแฮ อําเภอ

เรณูนคร จังหวัดนครพนม เพ่ือชวยพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีอยูเดิมใหมีมูลคาทางการตลาดเพ่ิมมากข้ึน และ

ขยายฐานการตลาดท้ังในและตางประเทศ โดยเร่ิมดําเนินโครงการมาต้ังแตชวงเดือนธันวาคม 2563 มีการลงพ้ืนท่ี

เปาหมายไปสรางความเขาใจและสํารวจความตองการของชุมชน รวมวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน จัดอบรม

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ SME ดวย Social Media Marketing อีกท้ัง

ยังจัดประกวดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑและแผนการตลาดจากนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการยุวชนอาสา เพ่ือกระตุน

ไอเดีย จุดประกายความคิดสรางสรรคของนักศึกษาหลังจากไดลงไปเก็บขอมูลกับชุมชน  
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นักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ออกคายอาสาพัฒนาชุมชนและบําเพ็ญประโยชนสังคม  ณ โรงเรียน

บานกุงโกน ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกับองคการนักศึกษา และสภานักศึกษา ป 2563 จัด

โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชนและบําเพ็ญประโยชนสังคม ประจําป 2564 ณ โรงเรียนบานกุงโกน ต.หน

องฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม โดยมีอาจารยเอ้ือ มูลสิงห รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เปนประธาน

เปดโครงการ มีผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีรวมพิธีเปด กอนท่ีจะรวมกันปลูกตนกันเกรา จํานวน 7 ตน ซ่ึงเปนตน

ดอกไมประจํามหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือเปนสัญลักษณแหงความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชน และ

มหาวิทยาลัยนครพนม ในการจัดกิจกรรมคายอาสา ฯ  

 โครงการคายอาสาพัฒนาชุมชนและบําเพ็ญประโยชนสังคม ประจําป 2564 จัดข้ึนระหวางวันท่ี 29-31

มกราคม 2564 โดยกิจกรรมมีการปรับปรุงทาสีร้ัวโรงเรียนใหสวยงาม การจัดสวนออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน

ของโรงเรียน จัดบอรดเสริมสรางการเรียนรูแกเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปท่ี 6 การจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย (BBL) และการเพนทผนังหองประชุมเสริม

สรางบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีสดใส เปนตน 
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“นิเทศลุมน้ําโขง โฟโต แรลล่ี คร้ังท่ี 1 DCA : NPU PHOTO RALLY”

       สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล “นิเทศลุมนํ้าโขง โฟโต แรลลี่ ครั้งที่ 1” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาทักษะในดานการผลิตสื่อสรางสรรคเสริมสรางเยาวชนสูการเห็นคุณคาของการเปนนักสื่อสารสรางสรรค บูรณา

การความรูทางวิชาการ ทักษะเชิงปฏิบัติและพลังแหงความคิดสรางสรรคผานภาพถายแหลงทองเที่ยว โดยมีนอง ๆ

นักเรียนที่กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. และผูที่สนใจ เขารวมกิจกรรม ณ ริมฝงแมนํ้า

โขง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา

        กิจกรรมนิเทศลุมนํ้าโขง โฟโต แรลลี่ ครั้งที่ 1 (DCA : NPU PHOTO RALLY) จัดขึ้นเปนระยะเวลา 1 วัน ตั้งแต

เวลา 07.00 – 15.00 น. เพื่อลงทะเบียน รับปายชื่อ รับฟงกติกา โจทยในการถายภาพ ซึ่งผูเขารวมจะจับสติ๊กเกอรเพื่อ

สุมเลือกทีม และถายภาพตามโจทยของแตละฐานปฏิบัติ โดยมีพี่สตาฟใหคําแนะนํา และสอนวิธีการถายภาพอยางมือ

อาชีพ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกคายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนไตรราษฎวิทยาคาร อ.ทาอุเทน

จ.นครพนม

         นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียน

ไตรราษฎวิทยาคาร บานบะหวา ตําบลรามราช อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายหาญณรงค บํารุงศิริ รอง

คณบดีฝายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนประธานเปดโครงการ มีอาจารย นักศึกษา คณะครู

และนักเรียน เขารวมกิจกรรม 

         กิจกรรมคายอาสาพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหวางวันที่ 24-26 กุมภาพันธ 2564 โดยนักศึกษาไดรวมกันทาสี

อาคาร ถนน และงานจราจรภายในโรงเรียน ซอมแซมหองนํ้า ปรับปรุงสนามเด็กเลน ซอมคอมพิวเตอร และระบบ

ไฟฟา พรอมกิจกรรมสันทนาการจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแจกของรางวัลใหกับนักเรียน

ซึ่งสรางความสนุกสนานใหกับนักเรียนโรงเรียนไตรราษฎวิทยาคาร ในการรวมทํากิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัด

ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับชุมชนของนักศึกษา เผยแพรกิจกรรมดานจิตอาสา และการบําเพ็ญประโยชน

ใหกับสังคมของมหาวิทยาลัยนครพนม
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สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม

ใหความรูในหัวขอ “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไมตองเขียนโคด

       สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จัด

กิจกรรมบริการวิชาการ ใหความรูในหัวขอ “การพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไมตองเขียนโคด” ใหกับนักเรียน

โรงเรียนบานรามราช ตําบลรามราช อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม จํานวน 34 คน ณ หองบรรยาย 109

อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเท มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 

    กิจกรรมประกอบไปดวยการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Android และการพัฒนา

Application สิ่งที่ตองเตรียมสําหรับแอปพลิเคชัน การใชงานโปรแกรม App Invertor2 และชวงบาย ไดมีการจัด

ใหผูเขารวมได workshop เริ่มตนสรางแอปพลิเคชันอยางงาย การเขียนโคดโปรแกรมอยางงาย ดวยบล็อกอิดิ

เตอร วิทยากรโดย อาจารยวชิรนันท ปุม อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

       วัตถุประสงคในโครงการเพื่อบริการวิชาการสนับสนุนการสรางเครือขายทางวิชาการ ตลอดจนใหบริการ

วิชาการที่ตอบสนองความตองการและเสริมสรางองคความรูใชชุมชนโดยการถายทอดองคความรูของสาขาวิชาให

แกชุมชนกลุมเปาหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู และพัฒนาศักยภาพของผูเขารวมอบรม สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยนครพนม ที่วา พัฒนาการใหบริการที่ตอบสนองความตองการและเสริมสรางองคความรูของชุมชนให

เขมแข็งเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่นบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดําริเพื่อการ

พัฒนาของชุมชน สังคม ประเทศและอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
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        คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่บูรณาการ

กับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรรมระดับปริญญาตรี : กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู

ของพิพิธภัณฑบานกุดฉิม ต.กุดฉิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ณ โรงเรียนบานกุดฉิมวิทยาคม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

        กิจกรรมครั้งนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

ม.นครพนม ไดบูรณาการศาสตรองคความรู จาก 5 สาขา

วิชา คือ สาขาวิชามนุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

สาขาวิชานิติศาสตร สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี

นักศึกษา และคณะอาจารยจากคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ถายทอดองคความรูในศาสตรตาง ๆ เพื่อให

ความรูแกครู นักเรียน และผูที่สนใจ อาทิเชน การเปน

มัคคุเทศก การใชภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อจัดการ

ทองเที่ยว เปนตน 

สํานักวิทยบริการลงพื้นที่ปรับปรุงหองสมุด รร.ตชด.

บานนากระเสริม อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

     บุคลากรสํานักวิทยบริการ ลงพื้นที่ปรับปรุงหอง

สมุด มอบหนังสือ ตํารา ที่จําเปนตอการเรียนการสอน

ในสถานการณ โควิด -19 แกนักเรียนโรงเรียนตํารวจ

ชายแดนบานนากระเสริม อําเภอทาอุเทน จังหวัด

นครพนม เพื่อเตรียมความพรอมในการติดตามการ

ดําเนินการโครงการพระราชดําริผานระบบออนไลน 

 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นี ้

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน

การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
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พันธกิจที ่ 4
             สงเสริมทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม               
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สงเสริมทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม

 

            มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู ฟนฟูและเผยแพรศิลปและวัฒนธรรมของชาติ

เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรเกิดความรักและความภาคภูมิใจในมรดกชาติ และปลูกจิตสํานึกใหเยาวชนและ

ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายใตการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการสงเสริม สืบสานประเพณี และศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินอยางตอเน่ือง ดังน้ี

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จําแนกตามแหลงทุนและสวนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต

       โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต รดน้ํา

ขอพรเน่ืองในวันข้ึนปใหมไทย ประจําป 2564 ภายใน

งานไดมีพิธีสรงน้ําพระพุทธพิทยมงคล พระพุทธรูป

ประจํามหาวิทยาลัยนครพนม, การแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาชาวตางชาติท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา, และ

พิธีรดน้ําขอพรคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย

นครพนม เพ่ือความเปนสิริมงคลเน่ืองในวันข้ึนปใหม

ไทย และเพ่ือสืบสานประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป

จัดกิจกรรมทําบุญถวายสังฆทาน หมผาพระ

ธาตุพนม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

       มหาวิทยาลัยนครพนม รวมกิจกรรมทําบุญถวาย

ผาหมพระธาตุฯ และสังฆทาน แด พระภิกษุสงฆ

จํานวน 7 รูป หลังจากน้ันไดเขารวมหมผาองคพระ

ธาตุพนมเพ่ือเปนสิริมงคล พรอมท้ังรวมกันทํากิจกรรม

จิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ ทําความสะอาดภายในวัดพระ

ธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

 

       83       
< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



มหาวิทยาลัยนครพนม รวมสืบสานประเพณีลอยกระทง

           มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบดวยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เขารวม

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครพนม ประจําป 2563 ภายใตช่ืองาน  "จตุนาคาไหวสมา

คงคาเทวี" เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบไป อีกท้ังเปนการแสดงความ

สํานึกถึงบุญคุณและการขอขมาตอแมน้ําโขง ซ่ึงภายในงานมีท้ังการประกวดรองเพลงลูกทุง การประกวด

แมฮางมหาเสนห การประกวดนางนพมาศจําแลง 8 ชนเผา และการจําหนายสินคา OTOP ณ บริเวณลาน

พญาศรีสัตตนาคราช อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจําป 2564  

      งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา รวมกับ ฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยนครพนม ไดเขารวมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม เน่ืองในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช

ประจําป 2564 เพ่ือรวมอนุรักษ เผยแพร พัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันเปนมรดกอัน    ล้ําคาและ

เอกลักษณของแตละชุมชน
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เพณีแหปราสาทผ้ึงโบราณ เสียคาหัวขาโอกาสพระธาตุพนมและถวายขาวพีชภาค

        มหาวิทยาลัยนครพนม รวมประเพณีแหปราสาทผึ้งโบราณ เสียคาหัวขาโอกาสพระธาตุพนมและ

ถวายขาวพีชภาค โดยมีนักศึกษาและบุคลากรรวมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม

จ.นครพนม  ในระหวางวันขึ้น 8 คํ่าเดือน 3 ถึง วันขึ้น 15 คํ่า เดือน 3 ซึ่งจะตรงกับงานนมัสการพระ

ธาตุพนมของทุกป กลุมคนที่เชื่อวาตนสืบเชื้อสายมาจากขาโอกาสพระธาตุ (ผูที่มีหนาดูแลรักษาพระ

ธาตุพนมมาแตโบราณ) และพุทธศาสนิกชน ไดจัดทําบุญขึ้น ดังนี ้ 

          1. บริจาคเงินเปนรายบุคคลตามกําลังศรัทธาเปนประจําทุกป เรียกวา”การเสียคาหัว”  

          2. ถวายขาวและผลิตผลจากการเกษตรใหกับวัดพระธาตุพนม เรียกวา “การถวายขาวพีชภาค”   

       3. การทําปราสาทผึ้งโบราณ ขัน 5 หมากเบ็ง เทียนฮอบหัวคาคีง ซึ่งจะมีพิธีแหเครื่องสักการะบูชา

องคพระธาตุเพื่อความเปนสิริมงคล  
 

       ซึ่งกอนหนานี้เปนการดําริของพระราชสิริวัฒน รองเจาคณะจังหวัดนครพน วัดสวางสุวรรณาราม ใน

วันขึ้น 15 คํ่าเดือน 3 จะตองจัดทําปราสาทผึ้งโบราณบูชาถวายพระธาตุพนม จึงไดรวมกับโครงการจัดตั้ง

สถาบันศรีโคตรบูรณศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครู-นักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณะนาง

เทียมเจาเฮือนสามพระองคบานธาตุพนม และพุทธศาสนิกชน จัดทําปราสาทผึ้งโบราณบูชาพระธาตุพนม

และรวมรวบเงินเสียคาหัวในจํานวน 13,678 บาท ถวายเพื่อความเปนสิริมงคล อีกทั้งเปนการรักษาศิลป

วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนใหคงอยูสืบไป
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อาจารย มหาวิทยาลัยนครพนม รับรางวัลคนดีศรีเมืองพุทธ ประจําป 2564

        อาจารย ดร.สุริยนต  หลาบหนองแสง อาจารยประจําคณะ

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ในโอกาสได

รับรางวัลนาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธประจําป พ.ศ. 2564

สาขาผูทําคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคม ณ หอประชุม

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 23

พฤษภาคม 2564  รางวัลนาคธรรมจักรคนดีศรีเมืองพุทธ จัดโดย

องคกรสภาสงเสริมคุณธรรมความดีแหงประเทศไทย รวมกับสภา

องคกรเยาวชนคนสรางชาติ และชมรมคนไทยรักชาติ รักแผนดิน

เกิด ไดดําเนินการจัดงาน เชิดชู สืบสานพระพุทธศาสนาคูแผนดิน

เน่ืองในโอกาสสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เพ่ือมอบเกียรติบัตร

พรอมโลหใหกับบุคคลท่ีทําคุณประโยชนในดานตาง ๆ

กิจกรรม NPU รวมใจ ปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน เน่ืองในวันตนไมประจําปของชาติ 2564

       มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรม NPU รวมใจ ปลูกตนไม เพ่ือแผนดินภายใตโครงการปลูก

ตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย

ปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน สืบสานสู 100 ลานตน" 
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พันธกิจที ่ 5
    การบริหารจัดการท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล     
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  2563

การบริหารจัดการท่ีดี ดวยหลักธรรมาภิบาล

< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



                           สรุปผลการประเมินระดับสถาบัน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563

         ปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 5

มาตรฐาน 29 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมินในภาพรวม ระดับดี (คาเฉล่ีย 4.45) เม่ือจําแนกรายมาตรฐาน

พบวา มีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน (คะแนน

เฉล่ีย 4.69) มาตรฐานท่ี 3 ดานผลลัพธการบริการวิชาการและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย (คะแนนเฉล่ีย

5.00) และมาตรฐานท่ี 4 ดานผลลัพธศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (คะแนนเฉล่ีย 5.00) มีผลการ

ประเมินระดับดี  จํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน    ท่ี 5 ดานกระบวนการบริหารจัดการ (คะแนนเฉล่ีย

4.22) มีผลการประเมินระดับพอใช คือ มาตรฐานท่ี 2 ดานผลลัพธการวิจัย/งานสรางสรรคและนวัตกรรม

(คะแนนเฉล่ีย 3.34)

 

การประเมินคุณภาพภายในจําแนกตามมาตรฐาน ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จําแนกตามตัวบงช้ี ระดับสถาบัน (ประเภทอุดมศึกษา) ปการศึกษา 2563

เกณฑการใหคะแนน

0.00 – 1.50 ปรับปรุงเรงดวน

1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง

2.51 – 3.50 พอใช

3.51 – 4.50 ดี

4.51 – 5.00 ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะและวิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 2563

 
         ผลการประเมินระดับคณะ วิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวม

จํานวนคาเฉล่ียรวมทุกคณะและวิทยาลัย 6 แหง พบวา ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1-3 โดยภาพรวมมี

คุณภาพอยูใน ระดับยอดเย่ียม (เทากับรอยละ 91.97) ซ่ึงคณะและวิทยาลัย จํานวน 6 แหง มีคุณภาพ

อยูใน ระดับยอดเย่ียม นอกจากน้ี ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 4 คือมาตรฐานเพ่ิมเติม โดยภาพรวมมี

คุณภาพอยูใน ระดับยอดเย่ียม (เทากับรอยละ 85.95) ซ่ึงคณะและวิทยาลัย จํานวน 4 แหง มีคุณภาพ   

อยูใน ระดับยอดเย่ียม ไดแก 1) คณะเกษตรและเทคโนโลยี 2) วิทยาลัยธาตุพนม 3) วิทยาลัยนาหวา

4) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม     มีคณะจํานวน 1 แหง มีคุณภาพอยูใน ระดับดีเลิศ

ไดแก 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีวิทยาลัยจํานวน 1 แหง มีคุณภาพ อยูใน ระดับปานกลาง

ไดแก 1) วิทยาลัยการบินนานาชาติ

หมายเหตุ : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะและวิทยาลัย ตามมาตรฐานท่ี 4 ในแตละ

ประเด็นการประเมินเปนมาตรฐานเพ่ิมเติม ไมไดนํามาคิดคํานวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในภาพรวม เปนเพียงมาตรฐานเพ่ือการพัฒนาของสถานศึกษาเทาน้ัน 

: ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา คือ ยอดเย่ียม (รอยละ 80 ข้ึนไป)  ดีเลิศ (รอยละ 70-79.99) 

 ดี (รอยละ 60-69.99)  ปานกลาง (รอยละ 50-59.99)  กําลังพัฒนา (นอยกวารอยละ 50.00)
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มหาวิทยาลัยนครพนม ไดรับการยกยองเปน “องคกรคุณธรรม ประเภทระดับสงเสริม”

จากคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ

          ตามโครงการสงเสริมชุมชน องคกร อําเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1  (พ.ศ. 2559 - 2564)
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สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

วิทยาลัยการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

เขตพ้ืนท่ีศรีโคตรบูรณ



เขตพ้ืนท่ีพนมบุรินทร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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สํานักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะครุศาสตร โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม

พนมพิทยพัฒน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เขตพ้ืนท่ีมรุกขนคร

https://www.npu.ac.th/?page=faculty_view&faculty_id=311


         วิทยาลัยการบินนานาชาติ                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม   

    วิทยาลัยนาหวา

        วิทยาลัยธาตุพนม                       วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีสงคราม
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1. ดร.พรหมสวัสด์ิ   ทิพยคงคา                                    ประธานกรรมการ

2. ผูชวยศาสตราจารยธราธิป  ภูระหงษ                          รองประธานกรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาวี  อุดร                             กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร                กรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงลาวัลย  เอ่ียมกุศลกิจ             กรรมการ

6. อาจารยวันเพ็ญ   อุไรวงศ                                      กรรมการ

7. อาจารยนิภาภัทร   พงษโสภณ                                 กรรมการ

8. อาจารยทัศนีย    พลแกว                                       กรรมการ

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญลยา  มิขะมา                     กรรมการ

10. นางสาววชิราพรรณ  อาษาพันธ                              กรรมการ

11. นายวันเฉลิม   อุปราคม                                       กรรมการ

12. นางพสณชนก   ไตรสิริโชค                                    กรรมการ

13. นายพาทิศ   คงโสมา                                           กรรมการ

14. นางสาววรรณวชิรา  จันทะเมธี                               กรรมการ

15. นายสุชาติ   ศรีอุบล                                             กรรมการ

16. นายพิชัย     ซายประทุม                                       กรรมการ

17. นางสาวสุพรรณิกา  พงษพุก                                   กรรมการ

18. นางจิณัฐตา    เพ็งอ่ํา                                           กรรมการ

19. นางสาวสุราลักษณ  บุตรโท                                    กรรมการ

20. นายณัฐพงษ    คะปญญา                                      กรรมการ

21. นางศุภวารี   วงศปทุม                                          กรรมการ

22. นางสาวธิดารัตน  สารปรัง                                     กรรมการ

23. นายภาณุพงศ   ภิรมยการ                                     กรรมการ

24. นางสาวธนพร   วรรณเสน                                     กรรมการ

25. นางสาวอุมา   โคตรอาษา                                      กรรมการ

26. นางพรลภัส   พองพรหม                                       กรรมการ

27. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน                            กรรมการและเลขานุการ

28. นางสาวชลธิชา  ศรีลาออน                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ

29. นางสาวชุติมา   จูมวงค                                         กรรมการและผูชวยเลขานุการ

30. นางจริยา   นครวงค                                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ

31. นางสาวชนาพร  เดชทะสร                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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คณะผูจัดทํา

ดร.พรหมสวัสด์ิ  ทิพยคงคา                รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผูชวยศาสตราจารยธราธิป  ภูระหงษ     รองอธิการบดี ฝายนโยบายและแผน

นางสาวชนันทกานต รามางกูร             รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

นางสาวชลธิชา ศรีลาออน                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ

นางสาวชุติมา จูมวงค                         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางสาวจริยา นครวงค                        เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

นางสาวชนาพร เดชทะสร                    นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ท่ีปรึกษา

ผูจัดทํา

ขอขอบคุณ

   หนวยงานตางๆ ท่ีใหความอนุเคราะหในการจัดทําขอมูลและภาพประกอบ
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< รายงานประจําป 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม >



เลขท่ี 103 หมู 3 ถนนชยางกูร ตําบลขามเฒา  อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท 0 4253 2477-8  โทรสาร 0 4253 2479

e-mail : pr_npu@npu.ac.th


