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คำนำ 

อ้างถึงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 053/2565 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
เป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม                      
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ จัดทำรายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ต้องการให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไขและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นเพื่อใช้
ประกอบการสรรหาอธิการบดี ในการนี้คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำรายงานฉบับนี้ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) 
สรุปสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนม ได้แก ่ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ค่านิยมหลัก พันธกิจ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ข้อมูลบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร และพันธกิจและนโยบาย
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 จากสภามหิวทยาลัยนครพนม  2) ผลการสอบถาม
ความคิดเห็นต่อว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมโดยคร่าว 3) ประเด็นปัญหาสำคัญและความคาดหวังต่อการ
นำพามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับ
นี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 สรุปสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนครพนม 

1. บทนำ 

มหาวิทยาล ัยนครพนมก่อต ั ้ งข ึ ้น จากการหลอมรวมสถานศ ึ กษา ในจ ั งหว ั ดนครพนม  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 จากการประเมินและพิจารณาผลการดำเนินงานและ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามการวิเคราะห์ของระบบประเมินตนเองเพื่อจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิง
ยุทธศาสตร์ (UCLAS) พบว่ามหาวิทยาลัยนครพนมมีศักยภาพที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ชุมชนเชิงพื ้นที ่ชั ้นนำของประเทศ  (Leading Area Based and Community University) กอปรกับ ในปี 
2565 มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการจัดอันดับจาก THE Impact Rankings 2022 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้า
ร่วมเป็นปีแรกและทำให้มหาวิทยาลัยนครพนม ติดอันดับที่ 1001+ ของโลก จากทั้งหมด 1 ,524 สถาบันทั่ว
โลกที ่ เข ้าร ่วม ตามเป้าหมายเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน ( Sustainable Development Goals– SDGs) 4 
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม คือ เป้าหมายที่ 1 , 2, 3 และ 4  ในการนี้มหาวิทยาลัย
จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2566-2570 มหาวิทยาลัยนครพนม
ได้ ภายใต้โครงการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อปฏิ รูประบบบริหารของมหาวิทยาลัย ใน 4 
ด้าน อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ด้านการบริหารบุคลากร ด้านแผน ระบบ การเงินและงบประมาณ ด้านกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ด้านระบบธรรมาภิบาล และมีแผนยุทธศาสตร์นำทางการบริหาร 8 ยุทธศาสตร์
ดังที่จะกล่าวรายละเอียดในลำดับถัดไป  

2. ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนครพนม 

วิสัยทัศน์ (Vision) : มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชั ้นนำของประเทศ (Leading Area 
Based and Community University) 

ปรัชญา : พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม (Develop yourself to be aware of social servants) 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม  (University of Multicultural 
Societal Creativity) 

อัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนม : รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อม
ทักษะการทำงาน 

ค่านิยมหลัก 
Network: ทำงานเป็นเครือข่าย 
Pool:  พลังร่วม 
Unity:  ความเป็นหนึ่งเดียว 
NPU:  บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทำงานด้วยพลังเครือข่าย รู้รักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว 

พันธกิจ (Mission) และนโยบายของแต่ละพันธกิจ  
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มหาวิทยาลัยนครพนม มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร 2) 
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 3) พันธกิจด้านการวิจัย 4) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ และ 5) พันธกิจ
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมียุทธศาสตร์ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การบริหารจัดการที ่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and 
Governance) 

เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยที่  
เชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ร ับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง มีเส ้นทาง

ความก้าวหน้าที่ชัดเจน มีความสุขในการทำงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Green and Sustainable Campus) 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อม ที่ดี 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสุขที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา
องค์ความรู้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) 
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยนครพนมมีหลักสูตรที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม  สามารถดึงดูด
ให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนเพิ่มมากขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) 
เป้าประสงค์ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของพื้นที่ 

สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม และเป็น ที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate) 
เป้าประสงค์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู ้ท ี ่ม ีค ุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้

ความสามารถ เชิงวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะ การทำงาน 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ เพรียบพร้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) 
เป้าประสงค์ เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และ

เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ
ยุทธศาสตร์ที ่ 8 มหาวิทยาลัยเพื ่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นหรือชุมชนอื ่น (Area-Based and 

Community University) 
เป้าประสงค์ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมชั้นนำของประเทศ โดยการนำเอาผลงานวิจัย  

ผสมผสานกับศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพ้ืนที่  
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3. ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 
ตอนที่ 75 ก เมื ่อวันที ่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการยกฐานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วน
ราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น)  

มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม 
จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีการ
ดำเนินงาน ดังนี้  

3.1 หน่วยงานที่จัดตั้ง มหาวิทยาลัยนครพนม มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น จำแนกออกเป็น 3 ประเภท 
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) หน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศกฎกระทรวง : หน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศกฎกระทรวงว่า
ด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 จำนวน 10 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1) สำนักงานอธิการบดี 2) วิทยาลัยธาตุพนม 3) วิทยาลัยนาหว้า 4) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม 5) คณะเกษตรและเทคโนโลยี 6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 8) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9) สำนักวิทยบริการ และ 10) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2) หน่วยงานที่จัดตั้งภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน : หน่วยงานที่จัดตั้ง
ภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ. 2550 โดยมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 
7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 2) วิทยาลัยการบินนานาชาติ  3) วิทยาลัย
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 5) คณะวิทยาศาสตร์ 6) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7) คณะครุศาสตร์ และ 7.1) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน)์ 

3) หน่วยงานที่จัดตั้งตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  : มหาวิทยาลัย
นครพนมได้จัดตั้งหน่วยงานภายในตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้มี ประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) งานวารสาร  2) งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 3) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 4) ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 5) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
การเกษตร และ 6) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้อยู่ระหว่างการทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับ
บริบทการบริหารงานในปัจจุบัน โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา ไปอยู่ภายใต้กองนโยบายและแผน ศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจ เป็นภารกิจหนึ ่งของ อว.ส่วนหน้า ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ ่มน้ำโขง ไปเป็นส่วนหนึ ่งของ                   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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3.2 หลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี ้ 1) ระดับ

การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 หลักสูตร 2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 หลักสูตร 3) ระดับ
อาชีวศึกษา จำนวน 63 หลักสูตร 4) ระดับอุดมศึกษา จำนวน 58 หลักสูตร และ 5) หลักสูตรอื่น ๆ 
จำนวน 2 หลักสูตร  

3.3 บุคลากร  
มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 931 คน โดยจำแนกเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับอาชีวศึกษาสายวิชาการ 
จำนวน 175 คน ระดับอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 398 คน นักวิจัย จำนวน 7 คน และบุ คลากรสาย
สนับสนุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 351 คน มีจำนวนบุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 375 คน จำแนกเป็นอาจารย์ จำนวน 263 คน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จำนวน 102 คน และ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 10 คน  

 3.4 จำนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวนนักศึกษาที่กำลัง
ศึกษารวมทุกหลักสูตร ทั้งสิ้น 10,662 คน (ฐานข้อมลูระบบบริการการศึกษา, กองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 2565) โดยจำแนกเป็น  

• หลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 115 คน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,660 คน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 1,789 คน  
• หลักสูตรปรญิญาตรี จำนวน 5,407 คน 
• หลักสูตรปรญิญาโท จำนวน 305 คน 
• หลักสูตรปรญิญาเอก จำนวน 48 คน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 192 คน  
ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,627 คน จำแนกเป็น

ระดับ ประกาศนียบัตร 40 คน ระดับอาชีวศึกษา 1,372 คน และระดับอุดมศึกษา 1,215 คน ส่วนใหญ่จัดอยู่
ในกลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาการบริหารการบิน (บธ.บ.) และกลุ่มสาขาวิชา
ภาษาไทย (ค.บ.)  

3.5 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผลการสำรวจพบว่า บัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมที่จบ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,110 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการได้
งานทำทั้งสิ้น 1,070 คน จากการสำรวจ พบว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 980 คน คิดเป็นร้อยละ 91.59  
                3.6 งบประมาณ มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 636,737,100 บาท และในป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 
630,528,500 บาท ตามลำดับ (ลดลง  26,208,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.99)  



~ 5 ~ 
 

ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
ได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น) จำนวน 143 ,369,764 บาท 
รายได้รับจริง 160,127,467.21 บาท มหาวิทยาลัยนครพนม มีงบประมาณที่ได้รับจริงมากกว่าประมาณการ 
จำนวน 16,757,703.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.69 และได้รับอนุมัติแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้          
(เงินบำรุงการศึกษา และเงินรายได้อื่น) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเงินจำนวน 140,746,256 บาท  

4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนครพนมมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ที ่ 4.50 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี จำแนกเป็น มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน มีผลคะแนนอยู่ที่ 4.66 คะแนน (ระดับดีมาก) มาตรฐานที่  2 ด้านผลลัพธ์การวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม มีผลคะแนนอยู่ที่ 3.71 คะแนน (ระดับดี) มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการและเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย มีผลคะแนนอยู่ที่ 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย มีผลคะแนนอยู่ที่ 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) และมาตรฐานที่ 5 ด้านผลลัพธ์กระบวนการบริหาร
จัดการ มีผลคะแนนอยู่ที่ 4.15 คะแนน (ระดับดี) 

5. การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยนครพนมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565  ตามลำดับ 
ดังนี้ (1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนรวม 87.96 ระดับ A (2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน
รวม 87.73 ระดับ A (3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนรวม 73.75 ระดับ C และ (4) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้คะแนนรวม 71.19 ระดับ C  

6. ปรัชญา วสิัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ (ปงีบประมาณ  2566) 

เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2565  สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย
นครพนม ฉบับที่  1/2565 เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 
2570 ซึ่งได้กำหนด ปรัชญาวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา และ
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ ดังนี้  

ปรัชญา  พัฒนาตน ตื่นรู้ รับใช้สังคม 
วิสัยทัศน์  มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 
เอกลักษณ์  สร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรม 
อัตลักษณ ์  มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน 
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ค่านิยมหลัก Network : ทำงานเป็นเครือข่าย 
Professional : ความเป็นมืออาชีพ 
Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว 

(N P U = “มหาวิทยาลัยนครพนมทำงานเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพ เป็นหนึ่งเดียว”) 

พันธกิจ  1. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร  
2. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  
3. พันธกิจด้านการวิจัย  
4. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  
5. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 นโยบายการพัฒนา 1. การพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ 
    หลากหลาย และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องพันธกิจ 
    ด้านการผลิตบัณฑิต) 
2. ขยายความร่วมมือกับภาคสังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยทั้งภายในและ 
    ภายนอก ประเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทาง  
    การศึกษา สร้างภาวะผู้นำ 
3. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรอ่ืน ตลอดกระบวนการต้ังแต่การ 
    สรรหา การคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความก้าวหน้าใน 
    สายงาน 
4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและ 
    บริการสังคม เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   
    (สอดคล้องพันธกิจด้านการวิจัย, พันธกิจด้านการบริการวิชาการ) 
5. สร้างสรรค์งานวิจัยที่สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนเชิงพื้นที่ บูรณาศาสตร์  
    การวิจัย เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ  
    สิ่งแวดล้อม 
6. เสริมสร้างองค์กรสันติสุข ปรับระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบริหารและ  
    สร้างความรับผิดชอบร่วมกัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    และธรร มาภิบาล (สอดคล้องพันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร) 
7. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
8. สร้างความมั่นคงขององค์กรด้านการงบประมาณและวินัยการเงินการคลัง 
    ภายใต้ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน 

    9. บูรณาการทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร 
        จัดการองค์กร 
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ส่วนที่ 2 ประเด็นปัญหาของมหาวิทยาลัยและข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ 
เพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดี 

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนครพนมกำลังเผชิญวิกฤตอุดมศึกษาคล้ายคลึงกับที่
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เผชิญอยู่อันเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนานาประการ ทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแ ปลงอย่าง
ก้าวกระโดด  การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่พบว่าประชากรวัยเด็กลดลงอย่างรวดเร็วและผู้สูงอายุมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา ปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (COVID-19) ความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น 
กอปรกับมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ทำให้สามารถดึงดูดนักศึกษาเข้ามาศึกษาได้น้อยเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ขณะเดียวกัน ที่ผ่านมาประชาคมของมหาวิทยาลัยนครพนมอาจมีส่วนร่วมหรือเสนอแนะการ
พัฒนาทิศทางของมหาวิทยาลัยไม่มากนัก การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาจากผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 
จึงอาจทำให้แผนยุทธศาสตร์ไม่ได้สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยนครพนมได ้

สภามหาวิทยาลัยนครพนมเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีดำริให้มีการจัดทำรายงาน
สรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึง
ประเด็นปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื ่อใช้ประกอบการสรรหาผู ้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๕ ได้แต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื ่อใช้
ประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๐๕๓/๒๕๖๕ เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี ้
(1) จัดทำรายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย (2) กำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัยในช่วง ๔ ปีของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี  และ (3) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของมหาวิทยาลัย
นครพนม ที่ต้องการให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไข และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ประกอบการสรรหา
อธิการบดี ให้คณะกรรมการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และรายงานผลการดำเนินงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม  

สืบเนื ่องจากคำสั ่งดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้ประชุมและกำหนดวิธีการและแนวทางในการดำเนินงาน โดยให้นำข้อมูลจากการสำรวจความ
คิดเห็นของบุคลากรและบุคคลภายนอก อาทิ นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนครพนม และประชาชนทั่วไป ที่มี
ต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยนครพนมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการ
จัดทำรายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
นครพนม รวมถึงประเด็นปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งคณะกรรมการได้สรุปประเด็นต่างๆ ทั้งที่เป็น
ประเด็นปัญหาของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ต้องการให้อธิการบดีดำเนินการแก้ไขประกอบข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งข้อมูลอื่นที่อาจเป็นประโยชน์ เพื่อใช้ประกอบการสรร
หาอธิการบดีได้ ดังนี ้
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๑.๑ การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน 
ตามที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม          

ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน ตามคำสั่ง ที่ 006/2563 ลงวันที่ 
26 มิถุนายน 2563 เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะหรือกำหนดมาตรการในการ
ดำเนินงานด้านการบริหารการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น คณะอนุกรรมการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และ
ทรัพย์สิน ได้วิเคราะห์และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และจากแบบสำรวจ
ความคิดเห็น และพบว่ามหาวิทยาลัยนครพนมควรดำเนินการจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สินที่
ยังไม่เป็นปัจจุบันและเป็นปัญหาให้ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่  

1) การจัดระเบียบด้านการเงิน   
2) การจัดระเบียบด้านงบประมาณ  
3) การจัดระเบียบด้านทรัพย์สิน และ 
4) การจัดระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

 
๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) 
 มหาวิทยาลัยควรดำเนินการการวิเคราะห์แนวทางแก้ไขผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 ที่ดำเนินการโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลคะแนนรวมเท่ากับ 73.75 จากคะแนนเต็ม 100 มีผลการประเมินในระดับ C ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่ “ไม่ผ่าน” และถกูจัดอยู่ในลำดับที่ 82 จาก 83 สถาบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีคะแนนลดลง 
-14.03 คะแนน (ปีที่ผ่านมาได้คะแนน 87.78 และอยูใ่นลำดับที่ 50 จาก 83 สถาบัน) และทำความเข้าใจกับ
บุคลากร และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน 

 
๑.๓ การแก้ไขปัญหาของวิทยาลัยการบินนานาชาติ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ 
สืบเนื่องจากปัญหาเรื่องจำนวนผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามแผน ภาวะวิกฤติเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน 

และปัญหาเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆ ของทั้งสองหน่วยงาน มหาวิทยาลัยควรพิจารณาดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินการเพื ่อความคงอยู ่ และแผนการดำเนินการเพื ่อเริ ่มต้นใหม่ โดยใช้แผนกา รดำเนินการทั ้งสองแผน
ผสมผสานกัน การปรับโครงสร้างองค์กร การปรับลดขนาดองค์กร บุคลากรสายบริหารและวิชาการ  บุคลากรสาย
สนับสนุน และการ Reset ระบบบริหาร เช่น ยกร่างระเบียบและข้อบังคับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวหรือการต้ังระบบเงินเดือนใหม่ เป็นต้น 
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๑.๔ การจัดระเบียบและดำเนินการแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างร้ายแรง  

 จากข้อมูลที่รวบรวมมา คณะกรรมการพบว่ามหาวิทยาลัยนครพนมมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
ปัญหาในประเด็นเหล่านี้  

1) การแก้ปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยนครพนม 
2) การปรับปรงุโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนครพนม 
3) การปรับปรงุข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

นครพนม 
4) การจัดระเบียบด้านการเงิน งบประมาณ และทรัพย์สนิ 
5) ดำเนินการสอบสวนทางวินัยในคดีที่ตกค้าง 
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ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ในส่วนนี้คณะกรรมการได้สรปุประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของอธิการบดีที่ต้องการตลอดจนความ
คาดหวังต่อการทำงานและการแก้ปัญหาของอธิการบดีไว้ โดยแยกเป็นข้อมูลที่ได้จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
นครพนมเองและข้อมูลที่ได้จากบุคคลภายนอก ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้ใหข้้อมลูทั้งสองกลุ่มนัน้ 
คณะกรรมการได้นำเสนอไว้ในภาคผนวกแล้ว 
 
 ๒.๑ สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของบคุลากรที่มีต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
จากการสำรวจ ผู้ตอบแบบสำรวจ จำนวน 364 คน มีคุณลักษณะ ดังนี ้ 
ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 197 คน (ร้อยละ 54.1) เป็นผู้อายุ 36-45 ปี จำนวน 

178 คน (ร้อยละ 48.90) มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท จำนวน 186 คน (ร้อยละ 51.1) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัยนครพนม 11 – 17 ปี โดยบุคลากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจได้แก่ 
พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 238 คน (ร้อยละ 65.4)  พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่สังกัดวิทยาลัยธาตุพนม 
จำนวน 55 คน (ร้อยละ 15.1) (รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจปรากฏอยู่ในภาคผนวก) 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  
ในส่วนนี้คณะกรรมการได้สรุปความคิดเห็นต่อคุณสมบัติว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนในแต่ละด้าน

ไว้เพียง ๓ ลำดับแรกเท่านั้น ในส่วนของรายละเอียดทุกด้านนั้นคณะกรรมการได้นำเสนอไว้ในภาคผนวกแล้ว  
๒.๑ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมว่ าควร

เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ตามลำดับ ดังนี ้
๑. การบริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลักหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เหมาะสม ไม่ใช้อำนาจ 
๒. มีคุณธรรม/จริยธรรม / เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
๓. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ 

๒.๒ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมควรดำเนินงาน
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยในเรื่องต่อไปนี้ ตามลำดับ  

๑. การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา  
๒. สวัสดิการของบุคลากร 
๓. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

๒.๓ ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะเป็นผู้ที่มีช่วงอายุดังนี้ ตามลำดับ 
๑. อายุ 51-60 ปี  
๒. อายุ 40 – 50 ปี 
๓. อายุ 61 – 70 ปี 

๒.๔ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นบุคคลที่ควรมีสังกัดดังนี ้
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๑. สังกัดใดก็ได ้ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยขอเพียงมีศักยภาพการ
บริหารงาน 

๒. ควรเป็นบุคลลากรมหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 
๓. เป็นบุคคลจากภายนอก 

๒.๒ สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของบคุลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม (นักศึกษา ศิษยเ์ก่าม.นครพนม และประชาชนทั่วไป) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ผู้ตอบแบบสำรวจในส่วนนี้ มีทั้งหมด จำนวน 131 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 57 คน (ร้อยละ 43.5) 

ส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 69 คน (ร้อยละ 52.7) เป็นผู้มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีโท 
จำนวน 57 คน (ร้อยละ 43.5) และผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 57 คน (ร้อยละ 43.5) 
(รายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจปรากฏอยู่ในภาคผนวก)  

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

ในส่วนนี้คณะกรรมการได้สรุปความคิดเห็นต่อคุณสมบัติว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนในแต่ละด้าน
ไว้เพียง ๓ ลำดับแรกเท่านั้นเช่นเดียวกัน ส่วนของรายละเอียดทุกด้านนั้นคณะกรรมการได้นำเสนอไว้ในภาคผนวก
แล้ว  

๒.๑ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมว่าควร
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลัก
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เหมาะสม ไม่ใช้อำนาจ (ความถี่ของผู้ตอบแบบสำรวจเท่ากันใน ๒ ด้านนี้) 

๒. มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า  
๓. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ 
๒.๒ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมควรดำเนินงาน

ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยในเรื่องต่อไปน้ี ตามลำดับ  
๑. การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนวทางการเพ่ิมจำนวนนักศึกษา  
๒. การแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาของมหาวิทยาลัยนครพนม  
๓. การพัฒนานักศึกษา  
๒.๓ ผู้ตอบแบบสำรวจเห็นว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะเป็นผู้ที่มีช่วงอายุดังนี้ ตามลำดับ 
๑. อายุ 40 – 50 ปี  
๒. อายุ 51-60 ปี 
๓. อายุน้อยกว่า 40 ปี   
๒.๔ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นบุคคลที่ควรสังกัดดังนี ้
๑. สังกัดใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยขอเพียงมีศักยภาพการ

บริหารงาน 
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๒. ควรเป็นบุคลลากรมหาวิทยาลัยนครพนมเท่านั้น 
๓. เป็นบุคคลจากภายนอก 
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ส่วนที่ 3 เปา้หมายที่สำคัญในการพฒันาและบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 

 จากข้อมูลที่รวบรวมมา คณะกรรมการฯ พบว่านอกจากความคาดหวังหลักๆ ที่ต้องการมีอธิการบดีที่
มีภาวะผู ้นำ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน ซื ่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู ้ เข้าใจบริบทของ
มหาวิทยาลัยนครพนม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและบริหารงานโดยยึดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเห็นมหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนาในด้านต่างๆ แบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี ้

๑. การบริหารจัดการที่ชาญฉลาดและธรรมาภิบาล (Smart Management and  
Governance) มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่โปร่งใส มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกขั้นตอนทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีการสร้างระบบ
การกำกับดูแลและประเมินที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ อย่างครบวงจร มีระบบบริหารจัดการให้มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม มีการพัฒนา
ด้านการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและหลากหลายรูปแบบ  
 อีกทั้งมหาวิทยาลัยนครพนมควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่
มีคุณภาพ หน่วยงานภาครัฐ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสม โดยประชาคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการปรับปรุงผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) สร้างความโปร่งใสในระบบการเงินและงบประมาณ โดยการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
งบประมาณและระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาการเงินการบัญชีที่คั่งค้างและปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบให้สำเร็จ ตลอดจนสามารถจัดทำรายงานเงินที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ ให้ความสำคัญกับ
การวิเคราะห์รายได้กับค่าใช้จ่ายตามสถานการณ์ปัจจุบัน จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานตามแผน 
มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผนราขการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการติดตามผล และกำหนดแนวทางแก้ไข มีการ
กำกับที่เกี่ยวกับการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการในประเด็นต่างๆ  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร และนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่าง
เหมาะสม เพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources/Culture) มหาวิทยาลัยควรมีการ 
วิเคราะห์อัตรากำลัง และปริมาณงานให้เหมาะสมกับขนาดและภาระงานของมหาวิทยาลัย มีการปรับโครงสร้าง
และการกำกับองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล มีการ
บริหารงานที่ทำให้บุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน มีความมั่นคงและมีสวัสดิการที่
ดี มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนครพนมทุกระดับได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจน ทั้งด้านวิชาการและบริหาร มีระบบการประเมินบุคลากร
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เพื่อพิจารณาความดีความชอบที่สะท้อนภาระงานที่แท้จริง และให้ความเป็นธรรมกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างเท่า
เทียมไม่ยึดระบบพวกพ้องเป็นสำคัญ และมีระบบส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรคุณภาพสูงทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีศักยภาพ 
ความรักความผูกพันในองค์กรและสามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคตได้ ตลอดจนการสร้าง
ค่านิยมขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลสำเร็จของงานและความรับผิดรับชอบ  
ทำดีต้องได้รับการส่งเสริม ทำผิดต้องได้ผลของความผิด แสวงหามาตรการป้องกันไม่ให้การบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานภายในถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มหรือพวกพ้อง 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Green and Sustainable Campus) มหาวิทยาลัย 
นครพนมควรพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนมในทุกพื้นที่ให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานและ
การเรียนการสอน มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สง่างาม มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น อาคารเรียน หอพัก ระบบสาธารณูปโภค ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ
การศึกษาออนไลน์ และระบบบริการการศึกษาที่ดีและเกื้อหนุนให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ และการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้กับบุคลากรที่เป็นส่วนหน่ึงของมหาวิทยาลัย 

4. การศึกษาที่เป็นเลิศ (Excellence Academy) มหาวิทยาลัยนครพนมต้องพัฒนา 
หลักสูตรที่ทันสมัย ตลอดจนบูรณาการสหวิชาการที่เสริมสร้างอาชีพและความเข้มแข็งเชิงพื้นที่สอดคล้องกับ            
ทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนาให้มีการจัดการหลักสูตรข้ามศาสตร์ ข้ามสาขาวิชา  ข้ามคณะ                   
ปรับกระบวนทัศน์และระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งจากภาครัฐและเอกชน มีระบบสะสมหน่วยกิต และหลักสตูร
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม สามารถดึงดูดให้มีผู้เรียนสนใจมาเรียนและสามารถสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย 
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ควรพิจารณาปรับแก้ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการจัดการศึกษาต่างๆ เช่น ระบบคลังหน่วยกิต การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริการทางวิชาการ ให้สามารถร่วมมือกับภาคเอกชนและต่างประเทศเพื่อลดการพ่ึงพางบประมาณได้  เป็นต้น  

5. งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Research and Innovation Excellence) 
มหาวิทยาลัยนครพนมต้องปรับระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีการสร้างและ
พัฒนากำลังคนด้านการวิจัย การบริการวิชาการ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนา
กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเพื่อความเป็นเลิศการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(SDGs) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการผลวิจัยของมหาวิทยาลัยนครพนม และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ให้ถูกนำไปใช้ใน
การแก้ปัญหาของพื้นที่ ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ชุมชนและ
วัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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6. การผลิตบัณฑิตที่เป็นเลิศ (Excellence Graduate) มีการสร้างบัณฑิตและศิษย์เก่า 
ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ รอบรู้ภาษา เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะ การ
ทำงาน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษา
มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานโดยต้องผ่านการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานขั้นต่ำของหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

7. ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเลิศ (Excellence Culture Community) มหาวิทยาลัยต้อง 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้
มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่ 
ตลอดจนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมทั้งในชุมชนและประเทศเพ่ือนบ้าน 

8. มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-Based and  
Community University) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงตอนกลาง และสามารถเป็นผู้นำด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมชั้นนำของประเทศ โดยการผสมผสานกับ
ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของพื้นที่  เข้ากับงานวิจัยและพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จนสามารถสร้าง
คุณค่าให้กับชุมชน ท้องถิ่น สร้างคุณค่าให้กับผู ้ปฏิบัติงาน และสร้างคุณค่าให้กับมหาวิท ยาลัย สังคม และ
ประเทศชาติได ้
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ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยนครพนม 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างไม่เป็นทางการที่จังหวัดนราธิวาส 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2545 ฯพณฯ พตท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) ได้เสนอว่าควร
มีการพิจารณาหาระบบและแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีการเชื่อมโยงกับชุมชนในระดับรากหญ้า โดย
มิใช่เป็นการจัดตั้งวิทยาเขตของสถาบัน และมีการก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ที่เป็นการเน้นในแง่วัตถุ โดยเห็นว่า
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีอาคารและสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างจำนวนมากตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ยังขาด
การบริหารจัดการที่ดีในการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่เหล่านี้อย่างเต็มที่ ที่ประชุมจึงได้มีมติมอบหมายให้
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ ในฐานะที่กำกับดูแล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสำรวจและพิจารณาทบทวน โดยมี
นโยบายว่าหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่วิธีการเรียนการสอนและวิธีการจัดการ ต้องเร่งสร้างความ
ตระหนักในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นสำคัญ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุนก่อสร้าง
อาคารเรียนที่มีราคาแพง  

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครพนม นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสแก่ประชาชนในจังหวัด
ให้ได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอินโดจีน
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ของประเทศต่อไป ซึ่งใน
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2545 สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครพนมได้ใช้หลักการ
หลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาที ่มีอยู ่ เพื ่อเป็นการใช้ทรัพยากรที ่มีอยู ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เพื่อดำเนินการยกร่าง
โครงการจัดทำแผนแม่บทและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนมเสนอที่ประชุมจึงได้ให้ความเห็นชอบ
โครงการนำร่องจัดตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวม
สถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 75 ก เมื ่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 และมีผลให้มหาวิทยาลัย
นครพนมได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัตินั ้นให้รวม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพ
นาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น)  

มหาวิทยาลัยนครพนมดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม 
จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หลักสูตรปริญญา ภายใต้ภารกิจการหลอมรวมสถานศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งแตกต่ างจาก 
สถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดต้ังสถาบันขึ้นมาใหม่ 
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หน่วยงานที่จัดตั้ง มหาวิทยาลัยนครพนมมีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น จำแนกออกเป็น 3 ประเภท ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศกฎกระทรวง 
หน่วยงานที่จัดตั ้งตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย

นครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 สำนักงานอธิการบดี 
1.2 วิทยาลัยธาตุพนม 
1.3 วิทยาลัยนาหว้า 
1.4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
1.5 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
1.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.7 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.8 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
1.9 สำนักวิทยบริการ 
1.10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. หน่วยงานที่จัดตั้งภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน 
หน่วยงานที่จัดตั้งภายในตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ. 2550 โดยมติของ

สภามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
2.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
2.2 วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ
2.3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
2.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
2.5 คณะวิทยาศาสตร ์
2.6 คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2.7 คณะครุศาสตร ์

2.7.1 รงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 
 

3. หน่วยงานที่จัดตั้งตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดตั้งหน่วยงานภายในตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

นครพนม เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีจำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
3.1 งานวารสาร 
3.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
3.4 ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
3.5 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร 
3.6 หน่วยตรวจสอบภายใน 
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หลักสูตร บุคลากร และ นักศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา

ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีรายละเอียดระดับต่างๆ 
ที่เปิดสอนดังนี ้

1) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 หลักสูตร 
2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 หลักสูตร 
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 30 หลักสูตร 
3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 33 หลักสูตร 
4) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 หลักสูตร 
5) หลักสูตรปริญญาตรี 46 หลักสูตร 
6) หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร 
7) หลักสูตรปริญญาโท 9 หลักสูตร 
8) หลักสูตรปริญญาเอก 3 หลักสูตร 

บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ระดับ
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 936 คน โดยจำแนกเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับอาชีวศึกษาสาย
วิชาการ จำนวน 169 คน ระดับอุดมศึกษา สายวิชาการ จำนวน 361 คน นักวิจัย จำนวน 7 คน และบุคลากร
สายสนับสนุนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน 399 คน 

บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรและ
เทคโนโลย ีและครุศาสตร์ ตามลำดับ ทั้งนี ้ในกลุ่มคณาจารย์ผู้ที่มีวุฒิปริญญาเอกเหล่านี้ ล้วนเป็นคณาจารย์รุ่นใหม่
และบุคลากรเป็นคนวัยหนุ่มสาวที่มีพลังในการปรับตัวสูง และมีกำลังและความสามารถในการทำงานด้านวิชาการ
ทั้งการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนทั้งหมด จำแนกตามประเภทของ
บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 

ที่มา: งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

ประเภทบุคลากร ปฏิบัติงานจริง ไปช่วยราชการ ลาศึกษาต่อ รวมทั้งสิ้น 
ระดับอาชีวศึกษา 
- บุคลากรสายวิชาการ 169 - 6 175 
ระดับอุดมศึกษา 
- บุคลากรสายวิชาการ 361 1 32 394 
- นักวิจัย 7 - - 7 
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
- บุคลากรสายสนับสนุน 399 14 - 413 

รวมทั้งสิ้น 936 15 38 989 
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ตารางที่ 2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงานในหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 
 

 

ที่มา: งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

  

คณะ/วิทยาลยั ปฏิบัติงานจริง อาจารย ์ ผศ. รศ. 
1. คณะครุศาสตร์ 60 38 19 3 
2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 49 44 5 - 
3. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
49 40 7 2 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 38 23 14 1 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 38 31 6 1 
6. คณะวิทยาศาสตร ์ 27 17 9 1 
7. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 25 12 13 - 
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 71 52 19 - 
9. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 17 17 - - 
10. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 6 6 - - 
11. วิทยาลัยธาตุพนม 8 5 3 - 

รวม 388 285 95 8 
ร้อยละ 100 73.45 24.48 2.06 
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ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
พ.ศ. 2561 673 93 925 0 19 0
พ.ศ. 2562 853 908 1480 0 76 10
พ.ศ. 2563 875 848 1822 180 58 2
พ.ศ. 2564 905 876 1732 182 120 5

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จำนวนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยนครพนม มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษา
รวมทุกหลักสูตร ทั้งสิ้น 10,724 คน  

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2,683 คน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จำนวน 1,853 คน  
• หลักสูตรปรญิญาตรี จำนวน 5,631 คน 
• หลักสูตรปรญิญาโท จำนวน 212 คน 
• หลักสูตรปรญิญาเอก จำนวน 22 คน 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 323 คน  

จากข้อมูลการรับเข้าจำนวนนักศึกษาใหม่ในปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564 พบว่า จำนวนนักศึกษาใหม่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยนครพนมที่รับได้ในปี พ.ศ. 2561-2564 
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 ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนนักศกึษาระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย 

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ผู้ตรวจสอบข้อมูล นายอภิชาติ  จำปา ณ วันที่ 7 ก.ค.2564 
 

ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนนักศกึษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จำแนกตามคณะวิชา 
 

ที่ คณะ/วิทยาลยั 
ปริญญา 

ตรี 
ประกาศ 
นียบัตร 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

รวม 

1 คณะครุศาสตร ์ 1836 201 175 12 2224 
2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 860 - 4 - 864 

3 คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 812 - 18 10 840 

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 178 - - - 178 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 492 - 15 - 507 

6 คณะวิทยาศาสตร ์ 165 - - - 165 

7 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี 143 - - - 143 

8 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 150 - - - 150 

9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม 646 122 - - 768 

10 วิทยาลัยการบินนานาชาติ 92 - - - 92 

11 วิทยาลัยธาตุพนม 257 - - - 257 
รวม 5,631 323 212 22 6,188 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษา ผู้ตรวจสอบข้อมูล นายอภิชาติ จำปา ณ วันที่ 7 ก.ค. 2564 
  

ที่ คณะ/วิทยาลยั ปวช. ปวส. รวม 
1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 939 964 1,903 
2 คณะเกษตรและเทคโนโลย ี 98 116 214 
3 วิทยาลัยธาตุพนม 638 347 985 
4 วิทยาลัยนาหว้า 382 164 546 
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 626 243 869 
6 วิทยาลัยการบินนานาชาติ - 19 19 

รวม 2,683 1,853 4,536 
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การจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศ นียบัตร ระดับปริญญา และ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรีจำนวนนักศึกษา ซึ่งจากทั้ง 12 คณะ/วิทยาลัย จะพบว่า 
คณะครุศาสตร์ และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม จะไม่ประสบปัญหาการรับเข้านักศึกษา ส่วนคณะ
อื่น ๆ ล้วนต่างประสบปัญหาในจำนวนการรับเข้านักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู ้สำเร็จการศึกษาจานวน 
2,627 คน จำแนกเป็นระดับ ประกาศนียบัตร 40 คน ระดับอาชีวศึกษา 1,372 คน และระดับอุดมศึกษา 
1,215 คน ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.) รองลงมาคือกลุ่มสาขาวิชาการบริหารการบิน 
(บธ.บ.) และกลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)  

ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 1,110 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจภาวะการได้งานทำ
ทั้งสิ้น 1,070 คน จากการสำรวจ พบว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 980 คน คิดเป็นร้อยละ 91.59 ผลการสำรวจจำแนกตามหน่วยงาน แสดง
รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 5 ข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมที่จบการศกึษา 
 

คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาที่สาเร็จ 

จำนวนบัณฑิตปริญญาตรี
ในคณะ/วิทยาลัยทีไ่ด้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบ
สำรวจทั้งหมด 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  123 114 114 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม  

146 146 146 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  40 11 39 
คณะเกษตรแลเทคโนโลยี  42 41 41 
วิทยาลัยธาตุพนม  17 17 17 
คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

15 15 15 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  2 2 2 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ  

48 48 48 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  31 31 31 
คณะครุศาสตร์  438 391 409 
คณะวิทยาศาสตร์  3 3 3 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการ
บัญชี  

205 161 205 

รวม 1,110 980 1,070 
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ตารางที่ 6 งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 – 2566 

งบประมาณแผ่นดิน 2564 2565 2566 
งบบุคลากร 91,650,700 90,433,200 87,871,200 
งบดำเนินงาน 8,832,300 15,870,200 80,15,700 
งบลุงทุน 27,8269,800 176.103,500 157,757,300 
งบอุดหนุน 354,424,900 354,330,200 376,884,300 
งบรายจ่ายอ่ืน - - - 

รวมทั้งสิ้น 733,207,700 636,737,100 630,528,500 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงและ
พัฒนา หลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับต่อการพัฒนาสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตอนกลาง พัฒนาด้านการวิจัย บริการวิชาการ และพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เสมอมาจนประสบความสำเร็จ ดังตารางผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่มีการประเมินรอบ
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ด้าน โดยวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และวัด
การรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่มีผล
การประเมินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 ดังนี ้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้คะแนนรวม 87.96 ระดับ A  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนรวม 87.73 ระดับ A  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนรวม 73.75 ระดับ C  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนนรวม 71.19 ระดับ C  

ปรัชญา วิสยัทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ (พ.ศ. 2566) 

 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ จึงได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรใ์หม่
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้ให้นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วย 

 ปรัชญา : พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม (Develop yourself to be aware of social servants) 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน (Nakhon Phanom University is the 

dependency of society and community) 

เอกลักษณ์: มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน (Public mind and working skills) 

เอกลักษณ์: มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน (Public mind and working skills)  

ค่านยิม: Network : ทำงานเป็นเครือข่าย Professional : ความเป็นมืออาชีพ Unity : ความเป็นหนึ่ง

เดียว  

(N P U = "มหาวิทยาลัยนครพนมทำงานเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพ เป็นหนึ่งเดียว) 
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ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ฉบบัที่  1/2565 

เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นสถาบันทางวิชาการที่ให้ความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติกับวิชาชีพ
และวิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างกร ะบวนการ
เรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีดุลยภาพ  มีส่วนร่วมกับชุมชนสังคม
ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สร้างเสริมภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทาง
วิชาการ และเพื ่อให้อธิการบดีสามารถบริหารมหาวิทยาลัยได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม ปี พ.ศ. 2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 17 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม สภามหาวิทยาลัยนครพนม จึงกำหนดพันธ
กิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้อธิการบดีนำไปใช้ประกอบในการกำหนดแนว
ทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยได้ตามความเหมาะสม จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่าประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่  1/2565 เรื่องพันธกิจและ
นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย          พ.ศ. 2566 – 2570 

ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศน้ี 

มหาวิทยาลัย  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนครพนม 
สภามหาวิทยาลัย  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
อธิการบดี  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

ข้อ 4 พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมในระหว่างปี พ.ศ. 2566 -  2570 
ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภาวะคุกคาม สภามหาวิทยาลัยจึงกำหนด พันธกิจ และนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยสำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ปรัชญา พัฒนาตน ตื่นรู้ รับใช้สังคม 

วิสัยทัศน ์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 

เอกลักษณ ์ สร้างสรรคส์ังคมพหุวัฒนธรรม 

อัตลักษณ ์ มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการทำงาน 

ค่านยิมหลัก Network : ทำงานเป็นเครอืข่าย 
Professional : ความเป็นมืออาชีพ 
Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว 
(N P U = “มหาวิทยาลัยนครพนมทำงานเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชพี เป็นหนึ่งเดยีว”) 

พันธกิจ 1. พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร  
2. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  
3. พนัธกิจด้านการวิจัย  
4. พนัธกิจด้านการบรกิารวิชาการ  
5. พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมายการพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาหลากหลาย สร้างโอกาสความ
เท่าเทียมความเป็นเลิศทางการศึกษา รังสรรค์ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล
และใช้องค์ความรู้ สู ่การแก้ปัญหาชุมชนเชิงพื้นที่ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เหมาะสมกับแนวทางในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 

นโยบายการพฒันา 1. การพัฒนาหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สอดคล้องพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต) 
2. ขยายความร่วมมือกับภาคสังคม รัฐ เอกชน มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 
    ประเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างภาวะผู้นำ 
3. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ผู ้สอน บุคลากรอื ่น ตลอดกระบวนการตั ้งแต่การสรรหา  
    การคัดเลือก การจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 
4. บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและบริการสังคม  
    เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (สอดคลอ้งพันธกิจด้านการ 
    วิจัย,พันธกจิด้านการบริการวิชาการ) 
5. สร้างสรรค์งานวิจัยที่สร้างประโยชน์สุขแก่ชุมชนเชิงพื้นที่ บูรณาการศาสตร์การวิจัย   
    เพื่อสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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6. เสริมสร้างองค์กรสันติสุข ปรับระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการบริหารและสร้างความ 
    รับผิดชอบร่วมกัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และธรรมาภิบาล (สอดคล้อง  
    พันธกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร) 
7. ปลูกฝังวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
8. สร้างความมั่นคงขององค์กรด้านการงบประมาณและวินัยการเงินการคลังภายใต้ความ 
    โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน 
9. บูรณาการทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการองค์กร 

ประกาศ ณ วันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2565  

 

 

      (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์) 
         นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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สรุปผลแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร 

ที่มีต่อการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลยันครพนม 
 
 

 
สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของบคุลากรที่มีต่อการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยนครพนม 
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คำชี้แจง: ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ 053 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการ
กำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อ 1) รวบรวมความคิดเห็น 
ความต้องการประชาคมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
อันเป็นเป้าหมายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปี ของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2) เป็นข้อมูล
ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบ
สำรวจนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกันกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี           
พ.ศ. 2565 แบบสำรวจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจให้ครบทั้ง 3 ส่วน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ตารางที่ 1.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
เพศชาย 167 45.9 
เพศหญิง 197 54.1 

รวม 364 100 
 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 ที่เหลือเป็นเพศชาย จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 

 
ตารางที่ 1.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามช่วงอายุ 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 25 ปี 4 1.09 
26 – 35 ปี 99 27.19 
36 – 45 ปี 178 48.90 
46 – 55 ปี 72 19.78 
56 ปี ขึ้นไป 11 3.02 

รวม 364 100 
 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะมี อายุตั้ 36-45 ปี จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 รองลงมาได้แก่ 26 – 35 ปีจำนวน 99 คน       
คิดเป็นร้อยละ 27.19 อายุน้อยกว่า 25 ปีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.09 อายุ 56 ปีขึ้นไป จำนวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.02 อายุ 46 – 55 ปีจำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.78 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด
ได้แก่อายุ 46 – 55 ปี จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 19.78 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1.3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 7 1.9 
ปริญญาตร ี 108 29.7 
ปริญญาโท 186 51.1 
ปริญญาเอก 63 17.3 
รวม 364 100 

 

จากตารางที่ 1.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทจำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมา
ได้แก่ ปริญญาตรี จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 ระดับปริญญาเอก จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1.4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัยนครพนม (ปี) 
 

ประสบการณ์ทำงาน จำนวน ร้อยละ 
5 -10 ปี 57 15.7 

11 – 17 ปี 121 33.2 
18 – 25 ปี 89 24.4 
26 ปี ขึ้นไป 97 26.6 

รวม 364 100 
 

จากตารางที่ 1.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน มีประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัย
นครพนมส่วนใหญ่ สรุปได้ว่า จะมีประสบการณ์ทำงานในมหาวิทยาลัยนครพนม 11 – 17 ปี จำนวน 121 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมาได้แก่ 26 ปี ขึ้นไป จำนวน 97 คน คิดเป็นร้อย ละ 26.6 ประสบการณ์ทำงาน 
18 - 25 ปีจำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 และผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุดได้แก่  5 – 10 ปีจำนวน57 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1.5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการ 29 8 

ลูกจ้างประจำ 3 0.8 
พนักงานราชการ 17 4.7 
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พนักงานมหาวิทยาลัย 238 65.4 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ 1 0.3 

พนักงานตามสัญญา 76 20.9 
รวม 364 100 

 
จากตารางที่ 1.5 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน  ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่ ได้แก่ 

พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาได้แก่ พนักงานตามสัญญา จำนวน 76 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 ข้าราชการ จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8  พนักงานราชการ จำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.7  ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8  และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเงินรายได้ 
จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 1.6 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเภทสายงาน 
 

ประเภทสายงาน จำนวน ร้อยละ 
สายวิชาการ 234 64.3 
สายสนับสนุน 130 35.7 

รวม 364 100 
 

จากตารางที่ 1.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นสายวิชาการ จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 ที่เหลือเป็นสายสนับสนุน จำนวน 130 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 35.7 
 
ตารางที่ 1.7 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสังกัดคณะต่างๆ 
 

สังกัด คณะต่างๆ จำนวน ร้อยละ 
1. สำนักงานอธิการบดี 40 11 
2. คณะเกษตรและเทคโนโลย ี 31 8.5 
3. คณะครุศาสตร ์ 16 4.4 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 45 12.4 
5. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสาร 10 2.7 
6. คณะวิทยาศาสตร ์ 8 2.2 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 7 1.9 
8. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ 23 6.3 
9. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 17 4.7 
10. วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ 19 5.2 
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11. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 27 7.4 
12. วิทยาลัยธาตุพนม 55 15.1 
13. วิทยาลัยนาหว้า 32 8.8 
14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 15 4.1 
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 2.5 
16. สำนักวิทยบริการ 10 2.7 

รวม 364 100 
 

จากตารางที่ 1.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน ส่วนใหญ่สังกัด ได้แก่ สังกัดวิทยาลัยธาตุ
พนม จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 รองลงมาได้แก่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 45 คน              
คิดเป็นร้อยละ 12.4 สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11 สังกัดวิทยาลัยนาหว้า จำนวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  สังกัดคณะเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5  สังกัดวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4  สังกัดวิทยาลัยการบินนานาชาติ  จำนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  สังกัดคณะครุศาสตร์  จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4  สังกัดวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 สังกัดสำนักวิทยบริการและคณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสาร จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 
และสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลำดับ 
 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ตารางที่ 2.1 ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ท่านต้องการ ควรมีคุณสมบัติใด 
 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า 
ผศ. ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 

130 35.7 

2. บริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลักฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เหมาะสม ไม่ใช้อำนาจ 

237 65.1 

3. เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ มีชื่อเสียงทางวิชาการ 91 25 
4. ควรมีประสบการณ์บริหารงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน หรือ
อื่นใดที่เทียบเท่าคณะ 

169 46.4 

5. มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า 176 48.4 
6. มีคุณธรรม/จริยธรรม / เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 235 64.6 
7. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 132 36.3 
8. เสียสละ อดทน 54 14.8 
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9. มีสัมพันธภาพที ่ดีกับการทำงานในพื ้นที ่จ ังหวัดนครพนม หรือ 
ท้องถิ่น ชุมชน 

91 4.7 

10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ 190 52.2 
11. มีภาวะผู้นำ 165 45.3 
12. เป็นผู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

150 41.2 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ           

ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ บริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลัก
หมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เหมาะสม ไม่ใช้อำนาจ จำนวน 237 คน  รองลงมาได้แก่ มีคุณธรรม/จริยธรรม / 
เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน จำนวน 235 คน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ จำนวน 190 คน             
มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า จำนวน 176 คน ควรมีประสบการณ์บริหารงานระดับคณะ/ 
วิทยาลัย/ สถาบัน หรืออื่นใดที่เทียบเท่าคณะ จำนวน 169 คน มีภาวะผู้นำ จำนวน 165 คน  เป็นผู้ปรับเปลี่ยน
แนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  จำนวน 150 คน มีความรับผิดชอบ และ
กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา จำนวน 132 คน ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ ขึ้นไป หรือตำแหน่ง
เทียบเท่า ผศ. ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น จำนวน 130  คน เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ มีชื่อเสียงทางวิชาการ
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม หรือ ท้องถิ่น ชุมชน จำนวน 91 คน ลำดับสุดท้าย
เสียสละ อดทน จำนวน 54 คน ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2.2 ท่านประสงค์ให้ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย        
ในเรื่องใด 
 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนว
ทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา 

254 69.8 

2. การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 91 25 
3. การบริการวิชาการ 31 8.5 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 20 5.5 
5. การพัฒนานักศึกษา 98 26.9 
6. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 103 28.3 
7. การหารายได้/การบริหารการเงิน งบประมาณ 144 39.6 
8. สวัสดิการของบุคลากร 181 49.7 
9. บทบาทการชี้นำของสังคม 20 5.5 
10. การแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาของมหาวิทยาลัยนครพนม 152 41.8 
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ว่าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย ในเรื่องใด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การ
เรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา จำนวน 254 คน รองลงมาได้แก่ 
สวัสดิการของบุคลากร จำนวน 181 คน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 103 คน  การหารายได้/การ
บริหารการเงิน งบประมาณ จำนวน 144 คน การพัฒนานักศึกษา จำนวน 98 คน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 
จำนวน 91 คน การบริการวิชาการ จำนวน 31 คน และลำดับสุดท้าย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามลำดับ 
บทบาทการชี้นำของสังคม จำนวน 20 คน ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 2.3  ท่านคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะมีช่วงอายุเท่าใด 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 40 ปี 6 1.6 
40 – 50 ปี 171 47 
51-60 ปี 181 49.7 
61-70 ปี 21 5.8 

70 ปี ขึ้นไป 5 1.4 
รวม 364 100 

 
จากตารางที่ 2.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะมีช่วงอายุเท่าใด สรุปได้ว่า ควรมีช่วงอายุ 51-60 ปี  จำนวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาควรมีช่วงอายุ 40 – 50 ปี จำนวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ควรมีช่วงอายุ 
61 – 70 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ควรมีช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปี  จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.6 และลำดับสุดท้าย ควรมีช่วงอายุ70 ปี ขึ้นไป จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2.4  ท่านคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรสังกัด/ มาจาก แหล่งใด 
 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น 73 20.1 
2. เป็นบุคคลจากภายนอก เท่าน้ัน 17 4.7 
3. เป็นบุคคลจากสังกัดใด/ แหล่งใด ก็ได้ขอเพียงมี
ศักยภาพการบริหารงาน 

283 77.7 

รวม 364 100 
 

จากตารางที่ 2.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 364 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ควรสังกัด/ มาจาก แหล่งใด สรุปได้ว่า เป็นบุคคลจากสังกัดใด/ แหล่งใด ก็ได้ขอเพียงมี
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ศักยภาพการบริหารงาน จำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 
เท่านั้น จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และลำดับสุดท้าย เป็นบุคคลจากภายนอก เท่านั้น จำนวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.7  ตามลำดับ 
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๒.๒ สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของบคุลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีต่อการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม (นักศึกษา ศิษยเ์ก่าม.นครพนม และประชาชนทั่วไป) 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ตารางที่ 1.1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
เพศชาย 74 56.5 
เพศหญิง 57 43.5 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ที่เหลือเป็นเพศชาย จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 

 
ตารางที่ 1.2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาย ุ
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 25 ปี 69 52.7 
26 – 35 ปี 12 9.2 
36 – 45 ปี 21 48.9 
46 – 55 ปี 13 16 
56 ปี ขึ้นไป 16 12.2 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะมีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ อายุ 26 – 35 ปี จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 อายุ 36 - 45 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 อายุ 46-55ปี จำนวน 13 คน            
คิดเป็นร้อยละ 16 และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 56 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 1.3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 15 11.5 
ปริญญาตร ี 57 43.5 
ปริญญาโท 21 16 
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ปริญญาเอก 3 2.3 
อยู่ระหว่างการศึกษา 35 26.7 
รวม 131 100 

 

จากตารางที่ 1.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีโท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา
อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับปริญญาโท จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16  
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1.4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานะผู้ตอบแบบสำรวจ 
 

ประสบการณ์ทำงาน จำนวน ร้อยละ 
ศิษย์เก่า 49 37.4 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 25 19.1 
นักศึกษาปัจจุบัน 57 43.5 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 1.4 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สถานะผู้ตอบแบบสำรวจ สรุปได้
นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาได้แก่ ศิษย์เก่า จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.4 และลำดับสุดท้ายบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1.5 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพผู้ตอบแบบสำรวจ 
 

ประเภทบุคลากร จำนวน ร้อยละ 
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานในหน่วยงาน 47 35.9 
พนักงานเอกชน 9 6.9 
อาชีพอิสระ / ค้าขาย / รับจ้างทั่วไป 9 6.9 
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพืน้ที่จังหวัดนคร 3 2.3 
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 2 1.5 
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม 53 40.5 
ข้าราชการบำนาญ 3 2.3 
ข้าราชการคร ู 1 0.8 
อดีตอาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม 1 0.8 
ข้าราชการบำนาญ 2 1.5 
ธุรกิจตัวเอง 1 0.8 

รวม 131 100 
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จากตารางที่ 1.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน  ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ได้แก่ 
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / พนักงานในหน่วยงาน จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 พนักงานเอกชน อาชีพอิสระ / ค้าขาย 
/ รับจ้างทั่วไป  จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพื้นที่จังหวัด
นคร…จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด ข้าราชการบำนาญ จำนวน            
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  และลำดับสุดท้าย ข้าราชการครู อดีตอาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม 
ธุรกิจตัวเอง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลำดับ 
 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ตารางที่ 2.1 ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ท่านต้องการ ควรมีคุณสมบัติใด 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า 
ผศ. ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 

32 24.4 

2. บริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลักฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เหมาะสม ไม่ใช้อำนาจ 

96 73.3 

3. เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ มีชื่อเสียงทางวิชาการ 18 13.7 
4. ควรมีประสบการณ์บริหารงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน หรือ
อื่นใดที่เทียบเท่าคณะ 

59 45 

5. มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า 81 61.8 
6. มีคุณธรรม/จริยธรรม / เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 96 73.3 
7. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 56 42.7 
8. เสียสละ อดทน 23 17.6 
9. มีสัมพันธภาพที ่ดีกับการทำงานในพื ้นที ่จ ังหวัดนครพนม หรือ 
ท้องถิ่น ชุมชน 

32 24.4 

10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ 67 51.1 
11. มีภาวะผู้นำ 54 41.2 
12. เป็นผู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

41 31.3 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ            

ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ มีคุณธรรม/จริยธรรม / เน้นการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลักฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เหมาะสม ไม่ใช้
อำนาจ จำนวน 96 คน รองลงมาได้แก่ มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า จำนวน 81 คน           
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ จำนวน 67 คน ควรมีประสบการณ์บริหารงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน 
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หรืออื่นใดที่เทียบเท่าคณะ จำนวน 59 คน มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา จำนวน 56 คน  
มีภาวะผู้นำ จำนวน 54 คน เป็นผู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จำนวน 41 คน ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผศ. ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม หรือ ท้องถิ่น ชุมชน  จำนวน 32 คน เสียสละ อดทน 
จำนวน 23 คน ลำดับสุดท้ายเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ มีชื่อเสียงทางวิชาการ จำนวน 18 คน ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2.2 ท่านประสงค์ให้ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องใด 
 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนว
ทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา 

92 70.2 

2. การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 31 23.7 
3. การบริการวิชาการ 29 22.1 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7 5.3 
5. การพัฒนานักศึกษา 68 51.9 
6. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 29 22.1 
7. การหารายได้/การบริหารการเงิน งบประมาณ 34 26 
8. สวัสดิการของบุคลากร 16 12.2 
9. บทบาทการชี้นำของสังคม 15 11.5 
10. การแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาของมหาวิทยาลัยนครพนม 69 52.7 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ว่าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องใด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนวทางการเพ่ิมจำนวนนักศึกษา จำนวน 92 คน รองลงมาได้แก่ การแก้ปัญหาเดิมที่ค้าง
คาของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 69 คน การพัฒนานักศึกษาจำนวน 68 คน การหารายได้/การบริหาร
การเงิน งบประมาณ จำนวน 34 คน การวิจัย การสร้างนวัตกรรม จำนวน 31 คน การบริการวิชาการ การ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 29 คน สวัสดิการของบุคลากร จำนวน 16 คน บทบาทการชี้นำของสังคม 
จำนวน 15 คน และลำดับสุดท้าย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามลำดับ บทบาทการชี้นำของสังคม จำนวน 7 
คน ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 2.3  ท่านคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะมีช่วงอายุเท่าใด 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 40 ปี 16 12.2 
40 – 50 ปี 67 51.1 
51-60 ปี 43 32.8 
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61-70 ปี 5 5.8 
70 ปี ขึ้นไป 0 0 

รวม 131 100 
 
จากตารางที่ 2.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะมีช่วงอายุเท่าใด สรุปได้ว่า  ควรมีช่วงอายุ 40-50 ปี  จำนวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาควรมีช่วงอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ควรมีช่วงอายุ
น้อยกว่า 40 ปี  จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และลำดับสุดท้ายควรมีช่วงอายุ 61 – 70 ปี จำนวน            
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2.4  ท่านคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรสังกัด/ มาจาก แหล่งใด 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. เป็นบุคลลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น 23 17.6 
2. เป็นบุคคลจากภายนอก เท่าน้ัน 1 0.8 
3. เป็นบุคคลจากสังกัดใด/ แหล่งใด ก็ได้ขอเพียงมี
ศักยภาพการบริหารงาน 

107 81.7 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 2.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ควรสังกัด/ มาจาก แหล่งใด สรุปได้ว่า เป็นบุคคลจากสังกัดใด/ แหล่งใด ก็ได้ขอเพียงมี
ศักยภาพการบริหารงาน จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7 รองลงมาเป็นบุคลลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 
เท่านั้น จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และลำดับสุดท้ายเป็นบุคคลจากภายนอก เท่านั้น จำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.8  ตามลำดับ 
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แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติมจากข้อ 2.1) ต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมของ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

1. ตำแหน่งทางวิชาการ รศ. ขึ้นไป 
2. ใจกล้า เป็นผู้นำ เป็นกลาง แก้ปัญหาความเลื่อมล้ำ ให้สวัสดิการบุคลากร ที่ทำงานมาหลายปี ปรับให้

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และตรวจสอบบุคลากรลักลอบเข้ามาโดยระบบเส้นสาย 
3. เข้าถึงง่าย กัลยาณมิตร กล้าตัดสินใจ และเป็นนักบริหาร ไม่ใช่นักปกครอง มีความทันสมัย ทัน

เหตุการณ์ และสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ ในยุคการแข่งขันทางด้านการศึกษาในปัจจุบัน รวมทั้งมี
ความเข้าใจด้านโซเชียลมีเดียต่างๆ กล้าที่จะพัฒนาในด้านการศึกษาโดยนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและคนใน
จังหวัดนครพนมรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงให้มีความสามารถเท่าเทียมมหาวิทยาลัยรัฐบาลอื่นๆ 

4. ผู้บริหารในทุกระดับต้องจริงใจและตั้งใจในการแก้ปัญหาซึ่งต้องรู้ต้นตอของปัญหาและแก้ไขให้ถูกจุด
โดยรับฟังปัญหาก่อน กล้าตัดสินใจ/มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 

5. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศได้ 
6. เป็นนักระดมทุน หมายถึง ความสามารถในการสร้างหุ้นส่วนที่ร่วมลงทุนด้านการศึกษา มีความสามารถ

หรือมุมมองด้านการบริหารแบบนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุน ที่มองโอกาส การสร้างรายได้ การเลี้ยง
ตนเองมากกว่าการรอจัดสรรงบประมาณเพียงอย่างเดียว 

7. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ”ฟัง” ที่ดี คือ อดทนฟังได้ รอฟังได้ เพราะการแก้ปัญหาทุกอย่างเริ่มต้น
จากการฟัง หากฟังไม่จบแล้วรีบตัดสินเพราะคิดว่าตัวเองเก่งที่สุด รู้ดีที่สุด สุดท้ายแล้วจะทำให้บุคคลากรไม่ได้
แสดงศักยภาพ ไม่ได้มีส่วนร่วม จนเกิดภาวะหมดไฟ และถดถอยได ้

8. มีทัศนคติที่ดี มีหัวใจความเป็นมนุษย์ รู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเพื่อ
ตัดสินผู้อื่น 

9. มีครอบครัวและมีลูก ชอบออกกำลังกาย (เพื่อให้ท่านอธิการได้เข้าใจการทำงานแบบ Workl-ife 
Balances ทำงานแบบมีวันพักและมีเวลาที่เป็นส่วนตัว ) 

10. ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ และมีประสบการณ์การบริหารงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีผลงานสร้างสรรค์ทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ  

11. มีความพร้อมและศักยภาพในการชี้นำบุคลากรในองค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชากา ร และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิผล เป็นผู้มีธรรมาภิบาล มีนโยบายที่
ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

12. บริหารโดยมุ่งผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นอันดับหน่ึง 
13. ขอให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ มีความเมตตา และสามารถแก้ไขปัญหา และทนต่อความกดดันในทุก

รูปแบบได้ 
14. ควรมุ่งเน้นในเรื่องธรรมาภิบาลการบริหารงาน 
15. ว่าที่อธิการบดี ม.นครพนม คนต่อไป ควรเป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ ความ

เชี่ยวชาญศาสตร์ของตน และต้องเป็นนักบริหารที่มีประสบการณ์สูงในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ควรมุ่งเน้นไปที่การ
เป็นผู้มีประสบการณ์ ที่สร้างความสำเร็จ ในแง่ของการบริหารงบประมาณ บริหารต้นทุน หรือ การสร้างรายได้ 
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สร้างการเติบโต อย่างไรบ้างในอดีต มิใช่เพียงแค่ มีประวัติว่าเคยดำรงตำแหน่งใดมา ส่วนในแง่ของวิสัยทัศน์ที่จะ
นำมาใช้บริหาร ม.นครพนม นั้น ว่าที่ อธิการจะต่อยอดจากประสบการณ์เดิม สู่ ความท้าทายในการบริหาร          
ม.นครพนม ที่ มีปัญหาภายใน และ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้ ม.นครพนม เข้มแข็ง หรือ เติบโต 
เช่นใด 

16. เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก นำเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาปรับใช้ หรือปรับกฎหมายให้ทันสมัย ปลดล็อคข้อบังคับหรือการดำเนินงานบางอย่าง ให้มีความคล่องตัว 

17. มีส ่วนร่วมในการคิด ให้คำแนะนำเกี ่ยวกับเรื ่องงาน และแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับเรื ่องงานกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจ มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจในเรื่องที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่า
และปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น 

18. มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ใช้อำนาจหน้าที ่ของอธิการบดีให้เกิดประโยชน์สูงส ุดแก่
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยไม่ผิดต่อกฎระเบียบและหลักกฎหมาย 

19. ควรเป็นคนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ไม่ต้องใช้เวลาราชการในการเดินทางไป-กลับ ระหว่างจังหวัด 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มตามเวลาราชการ 

20. ไม่ควรเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อป้องกันการดึงคนนอกมาเป็นรองอธิการบดี
หรือผู้ช่วยอธิการบดี แล้วใช้ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ควรจะเป็นของคนเก่าหรือคนที่ปฏิบัติงานมานานแต่
ยังไม่ได้บรรจุ 

21. ไม่ควรเป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการ 
22. อธิการบดี ควรมีตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เพื ่อรักษาสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัย                 

ให้เทียบเท่าข้าราชการ 
23. ควรมีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน แยกฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาที่ชัดเจน โดยทบทวนระเบียบที่

เอื้อให้สภามหาวิทยาลัยเข้าเป็นกรรมการในการบริหารงาน หรือกรรมการต่างๆ (เพื่อป้องกันการแทรกแซงการ
บริหารงาน) 

24. ควรมีจุดยืนที่ชัดเจน เน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้ความสำคัญกับ
กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในองค์ดร ทั้งในระดับของนักศึกษาและบุคลากร โปร่งใสที่ทุกๆโครงการการทำงาน 
และมีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัย และทำงานมหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ และในทางที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น 

25. ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากที่อื่น และต้องเป็นผู้รู้ต้นตอแห่งปัญหาเรื้อรังของ ม.นพ. และเข้าใจบริบทของ 
ม.นพ.เป็นอย่างด ี

26. มีการเอาใจใส่บุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าและมีความมั่นคง สร้างขวัญกำลังใจในการ
ทำงาน ตลอดจนสามารถไม่หวังประโยชน์ส่วนตนมากจนเกินไป 

27. ต้องการให้อธิการบดีคนใหม่ มีคอนเน็กชัน สามารถหางบประมาณจากภายนอกมาพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้ และมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจะได้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วในปัจจุบัน 

28. ไม่เป็นผู้ที่มีพฤษติกรรมฝักไฝ่การเมือง ไม่มีเรื่องราวฟ้องร้องเนื่องจากพฤษติกรรมการบริหารที่ผ่าน
มาสามารถพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยอื่นได้ 
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28.1. เป็นบุคคลที่ไม่นำมาให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 
28.2. มีประสบการณ์การบริหารในระดับอธิการในสถาบันอ่ืนๆๆ 
28.3. อายุต้ังแต่ 50ปีขึ้นไป ไม่เกิน 75 เพราะในมหาวิทยาลัยมีความขัดแย้งเรื้อรัง มีแต่รุนแรง 

                  และแผ่ขยายออกในวงกว้าง ไม่มีลดลง ควรสรรหาบุคคลที่มีวัยวุฒิ มีวิสัยทัศน์   
        ประสบการณ์การบริหารเคยเป็นอธิการมาก่อน 

29. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องมีทีมบริหารที่เข้มแข็ง ชัดเจน และมีความรู้ความสามารถ
ตรงตามภาระกิจที่ได้รับ โดยอาจจะพิจารณาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการ
บรหิาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

30. ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ มีความเสียสละเพื่อมหาวิทยาลัย และกล้าตัดสินใจบนความถูกต้อง 
มีวิสัยทัศที่ดี สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่มีแสงสว่าง และกล้าปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ที่ไม่สวยของ
มหาวิทยาลัย ต้องตั้งใจมาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม 

31. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นกลาง คิดถึงส่วนรวม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของพรรคพวก มีความยืดหยุ่น 
สามารถพลิกแพลงในการแก้ปัญหา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ทั้งการ
ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทำงานให้มีความเหมาะสมเพื่อให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น มี
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี สามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อให้
องค์กรพร้อมปรับตัวได้ทันทีเมื่อความเปลี่ยนแปลงมาถึง 

32. เป็นผู้ที ่เปิดใจยอมรับฟังและเรียนรู ้ และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สามารถ
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะทำให้องค์กร มีประสิทธิภาพ 

33. บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความคิดที่ทันสมัยไม่ล้าหลัง ไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ สามารถบริหาร
จัดการการเมืองภายในได้ บริหารจัดการการเงิน งบประมาณได้ มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่จะมาเชื่อมโยง
การทำงานมหาวิทยาลัย 

34. มีความทันสมัย เข้าใจการทำงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเน้นการมีส่วนร่วมและเท่าเทียม เป็น
ผู้แนะนำการทำงานและสนับสนุนแนวทางการทำงาน ให้บุคลากรที่เก่งๆ ได้มีโอกาสลงมือทำงาน ไม่เน้นระบบ
อาวุโส แต่เน้นพัฒนางานและพัฒนาคนในสายงาน เพิ่มขวัญกำลังใจ 
 
แบบสอบถาม ตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติมจากข้อ 2.2) ที่ท่านอยากให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม แก้ไขปัญหาเร่งด่วนภายในมหาวิทยาลัย 

1. สวัสดิการของบุคลากร  งบประมาณ   การบริหารงานบุคลาดร และพัฒนาทุกมิติ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
องค์กร 

2. ปัญหาด้านการเงินที่สะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
3. ปัญหาที่นักศึกษาเรียกร้อง คือโดม หรือลานกิจกรรม 
4. ความเลื่อมล้ำ แบ่งชนชั้น ไม่เท่าเทียม แบ่งแยก ขาดความสามัคคี 
5. ความขัดแย้งภายใน ม. กลุ่มคู่ขัดแย้งไม่ให้มาเกี่ยวกับการบริหารทุกรูปแบบ 
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6. การดำเนินการด้านการบินของ ว.การบิน ที่เป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยนครพนม อยากให้เข้ามาฟื้นฟู
แบบจริงจัง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ Financial ด้านการเงิน อยากให้แก้ไขปัญหาให้เดินหน้าต่อไป รวมทั้งจัดทำ
หลักสูตรต่างๆ ทางด้านการบินให้มีความทันสมัยและสร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่จะมาเรียนการบินในอนาคต 
ควรรีบดำเนินการคืนเงิน0.2 อย่าวเร่งด่วนเพราะบุคลากรต้องการเงินคืน ไม่ใช่เงียบไปเฉยๆทุกสมัย 

7. ผู้กระทำความผิดต้องได้รับผลจากการกระทำอย่าปล่อยให้ลอยนวลกับปัญหาที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้เป็น
เยี่ยงอย่างว่ากระทำผิดต้องได้รับโทษ 

8. แนวทางการหานักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 
8.1. คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
8.2. ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
8.3. คุณภาพของบุคลากร 

9. การบริหารงบประมาณของมหาวทิยาลัย 
9.1. กู้ภาพลักษณ์องค์กร ให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีชื่อเสียงกลับคืนมาให้ได้ 
9.2. เชื่อมสัมพันธ์ ให้เกิดความเข้าใจ รักสามัคคี ของคนในองค์กรกับภายนอกทุกภาคส่วนทั้ง 
ภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัด เด็ดขาดในเรื่องที่ต้องตัดสินใจเพื่อยุติปัญหาที่ค้างพิจารณา 

9.2.1) แก้ปัญหางบประมาณ หาช่องทางสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย มีรายได้เพิ่มขึ้น 
9.2.2) เป็นผู้นำ ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือ ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู ่ให้ 
ทันสมัย หรือ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือ กระแสของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9.2. 3) สร้างภาพลักษณ์ ที ่ดี เป็นดั ่ง Brand Ambassador ที ่ทำให้มหาวิทยาลัย
นครพนม เป็นที่จดจำ และน่าเช่ือถือ ในเชิงวิชาการ 

10. แก้ไขปัญหาเดิมที่ค้างคาของมหาวิทยาลัย และจัดระบบบริหารจัดการงานภายในของสำนักงาน
อธิการบดี ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีขั้นตอนการดำเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อน 

11. แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีระบบพวกพ้อง ลงโทษคนที่ทำผิดโดยไม่มีการละ
เว้น 

12. แก้ไขปัญหาค้างเก่าที่ยังเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความโปร่งใสในการบริหารงาน ด้านการเงินการใช้
งบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ให้มากที ่สุดเพื ่อประโยชน์สูงสุดแก่ ม.นครพนมและประเทศชาติและ
ดำเนินการเอาผิดกับบุคคลที ่ทุจริตในเรื ่องการบริหาร และด้านการเงินและงบประมาณ ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย เช่น 

12.1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน ที่มีแนวโน้มลดลง 
12.2. การบริหารจัดการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ให้กลัยบมาเฟื่องฟูอีกครั้ง 
12.3. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน์) สู่หลักสูตร  
         นานาชาติ ตามที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้ตอนก่อตั้ง 
12.3. ย้ายสำนักงานอธิการบดี ไปบ้านเนินสะอาด 

13. ควรเร่งดำเนินการให้ได้อธิการบดีตัวจริงโดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม 
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13.1. เพิ่มจำนวนนักศึกษา ซึ่งเป็นผลพวงในการเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
13.2. พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและความน่าสนใจ 
13.3. เร่งเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีของบุคลากรให้มีความรักองค์กร เพื่อลดความขัดแย้งภายใน 

องค์กร 
13.4. เร่งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (บุคลากรในองค์กร ไม่นำความข้างในมหาลัยไปขาย 

ข้างนอก) 
14. สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย และสวัสดิการของพนักงานตามสัญญา เนื่องจากลูกจ้างตาม

สัญญาไม่ได้รับสวัสดิการเพียงพอกับสิ่งที่ควรจะได้รับ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ต้องเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนทุกๆด้าน 

15. ปัญหาเรื่องสวัสดิการ การบริหารงบประมาณ รวมทั้งปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลที่อ้างว่ามีธรรมาภิบาล
แต่ความเป็นจริงไม่มี เลิกการบังคับโดยการใช้กระบวนการกฎหมายมาให้เซ็นยินยอมในประเด็นต่าง ๆ จัดทำ
ระเบียบต่าง ๆ ทั้งเรื่องวิชาการ การเงิน การดำเนินงานให้เป็นปัจจุบันและสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยได้จริง 
เกลี้ยอัตรากำลังที่เหมาะสมกับงาน กับคน 

16. ปัญหางบประมาณ ปัญหาอาคารและสถานที่ทรุดโทรมรวมถึงอาคารที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่ไม่ปรับปรุง
ใช้ เช่น ตึกเรียนรวม ปัญหาสวัสดิการต่างๆของนักศึกษา 
 17. ควรปรับปรุงทัศนียภาพโดยรวม ทางเข้ามอค่อนข้างทรุดโทรม จัดการหญ้าและต้นไม้ให้ดูสะอาด 
สวยงาม จัดระเบียบถนน การจราจรให้เป็นระเบียบ เพิ่มสนามกีฬาและลานกิจกรรมนักศึกษา หอพักนักศึกษา 
และเพิ่มบรรยากาศการเป็นมหาวิทยาลัยในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

17.1. การเพ่ิมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีนโยบายเร่งด่วนให้ทุกคณะสามารถเลี้ยงตัวเองได้  
เช่น นครพนมมีจุดเด่นเรื่องการท่องเที่ยว และอาจารย์ในการท่องเที่ยวเก่งมาก ควรสนับสนุนในลักษณะการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสุข คณะเกษตรมีพื้นที่มาก ควรจัดหลักสูตรอบรมให้เกษตรกรหรือการตำหน่ายพันธ์ต้นไม้
ต่างๆ/ผักอินทรีย์ สถาบันภาษาจัดโปรแกรมการเรียนสอนภาษาให้กับกลุ่มเป้าทุกกลุ่ม เช่น เด็กปฐม มัธยม บุคคล
ทั่วไป 

17.2. ไม่ควรนำบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง/มาร่วมในทีมบริหาร เนื่องจากบุคลากรใน 
มหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถเยอะ ควรนำบุคคลากรในคณะที่เลี้ยงตัวเองได้มาร่วมทีมบริหารหลัก เพราะ
ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการมาก่อน 

17.3. พัฒนา/ปรับเปลี่ยนนิติกรบางคนให้มีลักษณะในการช่วยลดความขัดแย้ง การ 
ประนีประนอมและควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่คณะต่างๆๆมากกว่าปัจจุบัน 
เพราะมหาลัยมีจุดอ่อนฝ่ายนิติกรบางคนที่มีลักษณะก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย 

17.4. สถานที่ของมหาลัย กระจายอยู่ทั่วนครพนม หอประชุมสร้างใหม่เลยคะ ควรได้รายได้ 
จากส่วนนี้บ้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรตั้งผู้บริหารของมหาลัยเป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่องหารายได้อย่างเร่งด่วนและใหทุ้ก
คณะมีเช่นกัน การพัฒนานักศึกษา หลักสูตร บุคคลากร งบประมาณ 

18. แก้ปัญหาเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ สร้างแนวปฏิบัติที่ดี ให้แล้วเสร็จ ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบ
ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการแยกอำนาจสภาและอำนาจบริหารให้ชัดเจน พัฒนาระบบงานวิชาการและระบบงาน
สายสนับสนุนให้เป็นระบบ มีคู่มือการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นระบบในทุกตำแหน่ง ทุกระดับ นำระบบบริหารความ
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เสี่ยง ระบบประเมิน ITA ระบบประกันคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ บูรณาการเป็นแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทิศทางการพัฒนาของกระทรวง อว.มีการ
ให้บริการวิชาการที่สามารถเป็นที่พึ่งและทำงานร่วมกับสังคมชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกมิต ิ

19. การบริหารส่วนสำนักงานอธิการควรมีส่วนร่วมมาจากทุกคณะ และการแก้ไขระเบียบต่างๆที่อาจมี
ผลกระทบต่อวินัยของบุคลากร การเงินการคลังของมนพ. ปรับปรุงเรื่อง พื้นที่ในมหาวิทยาลัย ที่ต้องเอื้ออำนวยต่อ
ความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษา เช่น โรงอาหาร หอพัก รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่ควรปรับให้เป็นพื้นที่สวยงาม 
เพราะสามารถเพิ่มการรับรู้ของผู้คนทั่วไป เป็นการประชาสัมพันธ์ได้เรื่องนึงที่ควรเร่งแก้ไข ปัจจุบันคือ รกมาก 
โทรม เก่า ทั้งที่ตึกใหม่แต่เก่าเพราะไม่ดูแล สภาพภายนอกไม่ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี คงไม่มีใครอยาก มา
เรียน ความยุติธรรม ส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร การแก้ปัญหาเดิมที่ยังค้างอยู่ 

20. ทุจริตคอรปัชันภายในมหาวิยาลัย/สวัสดิการของบุคลากร /สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยใหม่ 
ปัญหาเงินเดือนของบุคคลากร 
. 
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แบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีต่อ

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  
(สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่าม.นครพนม และประชาชนทั่วไป) 
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สรุปแบบสำรวจความคิดเห็นของบคุลภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีต่อ 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

(สำหรบันักศึกษา ศิษย์เกา่ม.นครพนม และประชาชนทัว่ไป) 
 

คำชี้แจง: ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ 053 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการ
กำหนดเป้าหมายทิศทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม กำหนดให้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) เพื่อ 1) รวบรวมความคิดเห็น 
ความต้องการประชาคมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
อันเป็นเป้าหมายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปี ของการดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2) เป็นข้อมูล
ประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   ทั้งนี้ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบ
สำรวจนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกันกับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี           
พ.ศ. 2565   แบบสำรวจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วน ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจให้ครบทั้ง 3 ส่วน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ตารางที่ 1.1 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านเพศ 
 

เพศ จำนวน ร้อยละ 
เพศชาย 74 56.5 
เพศหญิง 57 43.5 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ที่เหลือเป็นเพศชาย จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 
ตารางที่ 1.2 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านอายุ 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 25 ปี 69 52.7 
26 – 35 ปี 12 9.2 
36 – 45 ปี 21 48.9 
46 – 55 ปี 13 16 
56 ปี ขึ้นไป 16 12.2 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จะมีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 รองลงมาได้แก่ อายุ 26 – 35 ปี จำนวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.2 อายุ 36 - 45 ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 อายุ 46-55ปี จำนวน 13 คน               
คิดเป็นร้อยละ 16 และผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 56 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 1.3 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตร ี 15 11.5 
ปริญญาตร ี 57 43.5 
ปริญญาโท 21 16 
ปริญญาเอก 3 2.3 
อยู่ระหว่างการศึกษา 35 26.7 
รวม 131 100 

 

จากตารางที่ 1.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบ 
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีโท จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา
อยู่ระหว่างการศึกษา จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 ระดับปริญญาโท จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16  
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1.4 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามสถานะผู้ตอบแบบสำรวจ 
 

ประสบการณ์ทำงาน จำนวน ร้อยละ 
ศิษย์เก่า 49 37.4 
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 25 19.1 
นักศึกษาปัจจุบัน 57 43.5 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 1.4 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สถานะผู้ตอบแบบสำรวจ สรุปได้
นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาได้แก่ ศิษย์เก่า จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.4 และลำดับสุดท้ายบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 1.5 แสดงค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามอาชีพผู้ตอบแบบสำรวจ 
ประเภทบุคลากร จำนวน ร้อยละ 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / พนักงานในหน่วยงาน 47 35.9 
พนักงานเอกชน 9 6.9 
อาชีพอิสระ / ค้าขาย / รับจ้างทั่วไป 9 6.9 
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดนคร 3 2.3 
ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพ้ืนที่ต่างจังหวัด 2 1.5 
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม 53 40.5 
ข้าราชการบำนาญ 3 2.3 
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ข้าราชการคร ู 1 0.8 
อดีตอาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม 1 0.8 
ข้าราชการบำนาญ 2 1.5 
ธุรกิจตัวเอง 1 0.8 

รวม 131 100 

จากตารางที่ 1.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน  ผู ้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ ได้แก่ 
นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาได้แก่ ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ / พนักงานในหน่วยงาน จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 พนักงานเอกชน อาชีพอิสระ / ค้าขาย 
/ รับจ้างทั่วไป  จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพื้นที่จังหวัด
นคร…จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2  ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัด ข้าราชการบำนาญ จำนวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  และลำดับสุดท้าย ข้าราชการครู อดีตอาจารย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม 
ธุรกิจตัวเอง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลำดับ 
 
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
ตารางที่ 2.1 ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ท่านต้องการ ควรมีคุณสมบัติใด 
 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ ขึ้นไป หรือตำแหน่งเทียบเท่า 
ผศ. ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น 

32 24.4 

2. บริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลักฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เหมาะสม ไม่ใช้อำนาจ 

96 73.3 

3. เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ มีชื่อเสียงทางวิชาการ 18 13.7 
4. ควรมีประสบการณ์บริหารงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน หรือ
อื่นใดที่เทียบเท่าคณะ 

59 45 

5. มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า 81 61.8 
6. มีคุณธรรม/จริยธรรม / เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 96 73.3 
7. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา 56 42.7 
8. เสียสละ อดทน 23 17.6 
9. มีสัมพันธภาพที ่ดีกับการทำงานในพื ้นที ่จ ังหวัดนครพนม หรือ 
ท้องถิ่น ชุมชน 

32 24.4 

10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ 67 51.1 
11. มีภาวะผู้นำ 54 41.2 
12. เป็นผู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

41 31.3 
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จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อคุณสมบัติ           

ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ได้แก่ มีคุณธรรม/จริยธรรม / เน้นการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน และบริหารงาน ปฏิบัติงาน ตามหลักฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เหมาะสม ไม่ใช้
อำนาจ จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 รองลงมาได้แก่ มีความซื่อสัตย์ บริหารงานบนหลักของความคุ้มค่า 
จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 มีวิสัยทัศน์กว้างไกล / กล้าตัดสินใจ จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1  
ควรมีประสบการณ์บริหารงานระดับคณะ/ วิทยาลัย/ สถาบัน หรืออื่นใดที่เทียบเท่าคณะ จำนวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45  มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 42.7           
มีภาวะผู้นำ จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 เป็นผู้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารงานได้ไวสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3  ควรมีตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ ขึ้นไป หรือ
ตำแหน่งเทียบเท่า ผศ. ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และมีสัมพันธภาพที่ดีกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม หรือ 
ท้องถิ่น ชุมชน  จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 เสียสละ อดทน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6  
ลำดับสุดท้ายเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ มีชื ่อเสียงทางวิชาการ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2.2 ท่านประสงค์ให้ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องใด 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนว
ทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา 

92 70.2 

2. การวิจัย การสร้างนวัตกรรม 31 23.7 
3. การบริการวิชาการ 29 22.1 
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7 5.3 
5. การพัฒนานักศึกษา 68 51.9 
6. การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 29 22.1 
7. การหารายได้/การบริหารการเงิน งบประมาณ 34 26 
8. สวัสดิการของบุคลากร 16 12.2 
9. บทบาทการชี้นำของสังคม 15 11.5 
10. การแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาของมหาวิทยาลัยนครพนม 69 52.7 

 
จากตารางที่ 2.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ว่าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนมพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องใด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่า การเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรแนวใหม่ แนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษา จำนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมาได้แก่ 
การแก้ปัญหาเดิมที่ค้างคาของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7 การพัฒนานักศึกษา
จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9  การหารายได้/การบริหารการเงิน งบประมาณ จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26  การวิจัย การสร้างนวัตกรรม จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7  การบริการวิชาการ การบริหารงาน
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ทรัพยากรบุคคล จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1  สวัสดิการของบุคลากร จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.2 บทบาทการชี ้นำของสังคม จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  และลำดับสุดท้าย การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตามลำดับ บทบาทการชี้นำของสังคม จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  ตามลำดับ  
 
ตารางที่ 2.3  ท่านคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะมีช่วงอายุเท่าใด 
 

อายุ จำนวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 40 ปี 16 12.2 
40 – 50 ปี 67 51.1 
51-60 ปี 43 32.8 
61-70 ปี 5 5.8 

70 ปี ขึ้นไป 0 0 
รวม 131 100 

 
จากตารางที่ 2.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรจะมีช่วงอายุเท่าใด สรุปได้ว่า  ควรมีช่วงอายุ 40-50 ปี  จำนวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาควรมีช่วงอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ควรมีช่วงอายุ
น้อยกว่า 40 ปี  จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และลำดับสุดท้ายควรมีช่วงอายุ 61 – 70 ปี จำนวน           
5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2.4  ท่านคิดว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ควรสังกัด/ มาจาก แหล่งใด 
 

ข้อคำถาม จำนวน ร้อยละ 
1. เป็นบุคลลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เท่านั้น 23 17.6 
2. เป็นบุคคลจากภายนอก เท่าน้ัน 1 0.8 
3. เป็นบุคคลจากสังกัดใด/ แหล่งใด ก็ได้ขอเพียงมี
ศักยภาพการบริหารงาน 

107 81.7 

รวม 131 100 
 

จากตารางที่ 2.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 131 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ควรสังกัด/ มาจาก แหล่งใด สรุปได้ว่า เป็นบุคคลจากสังกัดใด/ แหล่งใด ก็ได้ขอเพียงมี
ศักยภาพการบริหารงาน จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7 รองลงมาเป็นบุคลลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 
เท่านั้น จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 และลำดับสุดท้ายเป็นบุคคลจากภายนอก เท่านั้น จำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.8  ตามลำดับ 
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แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติมจากข้อ 2.1) ต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมของ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

1. เป็นผู้รอบรู้ในทุกด้าน กล้าตัดสินใจ กล้าแก้ปัญหา กล้ารับผิดชอบ เอาจริงกับผู้กระทำความผิด 
กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

2. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าตัดสินใจ ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด ควรมีอิสระในการบริหารจัดการงานของ
องค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นกันเอง 

3. ตำแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ รศ.ดร. ขึ้นไป หรือดำรงตำแหนงระดับชำนาญการพิเศษ 
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางที่ ก.พ.อ กำหนดหรือผ่านการอบรม

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับรอง 
5. ทุจริตในทุกๆด้าน และซื่อสัตย์ก็พอ เป็นคนที่แก้ปัญหา รู้ปัญหาที่แท้จริงของ ม นครพนม จริงใจพัฒนา 

เป็นบุคคลที่มีความคิดที่ทันสมัย บริหารงานมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิดแบบใหม่ไม่ล้าสมัยเข้าใจนักศึกษาและเข้าใจ
บทบาทการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน เน้นสอนให้นักศึกษาสามารถที่จะใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันมากกว่า
ทฤษฎีทางการศึกษา 

6. ผู้บริหารมอีอาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แก้ปัญหาทั้งภายในและภายนอก 
ตลอดจนพัฒนาวิชาการจนมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ สะอาด โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

7. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานทุกๆ งาน มีวิสัยทัศน์การวิจัยขั้นสูง  
8. ควรเป็นคนในมหาวิทยาลัยนครพนม เพราะเข้าใจปัญหามากกว่าคนนอก 
9. มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ เสียสละ 
10. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการศึกษาหรือวิศกรรมศาสตร์บัณฑิต (Ph.d) ทำงาน

อย่างโปร่งใส ใส่ใจเรื่องการเงินและงบประมาณของทุกคณะ” โดยเฉพาะคณะวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ” และการปรับปรุงสถานศึกษา มีภาวะผู้นำและมีสัมพันธภาพที่ดีกับการทำงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
หรือ ท้องถิ่น ชุมชน  

11. สามารถวิเคราห์ข้อมูลและทิศทาง ของ จ.นครพนม เพื่อกำหนดทิศทาง ของมหาลัย 
12. ควรเป็นคนในที่ทราบบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี เข้าใจการจัดการศึกษาในทุกระดับ                   

มีประสบการณ์ทางการบริหารขั้นต่ำระดับคณบดีหรือเทียบเท่า อย่างน้อยครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
13. บริหารงานตามหลัก กฎระเบียน ข้อบังคับ 
14. ไม่มีคดีความ ฟ้องร้อง หรือเรื่องร้องเรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทำงานจริงจังเพ่ือมหาลัย 
15. มีความเป็นผู้นำ มองการณ์ไกล และทัศนคติที่ด ี
16. มีความรู้ด้านวิชาการ การบริหารจัดการและการพัฒนา การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสร้าง

เครือข่าย 
16.1. มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ทันสมัย ไวต่อthailand4.0 
16.2. เก่งด้านวิชาการ การศึกษา 
16.3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ระดับดี เพ่ือการสร้างเครือข่าย ติดต่อกับมหาวิทยาลัย 
         ต่างประเทศ 
16.4. หารายได้ เสริมสร้างรายได้ ให้ แก่มหาวิทยาลัย 
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แบบสอบถาม ตอนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติมจากข้อ 2.2) ที่ท่านอยากให้อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม แก้ไขปัญหาเร่งด่วนภายในมหาวิทยาลัย 

1. แก้ไขปัญหาเดิมไม่ให้ค้างคา ปัญหาเรื้อรังภายใน ปัญหาที่เกิดเป็นข่าว ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน และ 
มีการพัฒนาศักยภาพของงานบริหารบุคลากรที่ดีขึ้น 

2. คุณภาพการศึกษา ความโปร่งใส ITA 
3. ปัญหาการเงินการคลัง การบริหารงานบุคคล และการทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีต 
4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างโรงอาหาร มอบสวัสดิการที่ดีแก่นักศึกษาและบุคลากร ทัศนียภาพใน

มหาวิทยาลัยนครพนม  
5. คุณภาพของนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์แก่ส่วนรวม 
6. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
7. แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย รวมถึงงานด้านวิชาการให้

มีคุณภาพ 
8. งบประมาณและการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ปรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้ มีคุณภาพ

และเหมาะสมมากกว่านี้ เรื่องให้ช่วยเรื่องงบประมาณ กิจกรรมของแต่ละคณะ เนื่องจากการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง 
นศ.ต้องออกค่าใช้จ่ายเองเป็นส่วนใหญ่ จนบางทีมีความคิดว่า กิจกรรมแต่ละครั้งทางมหาวิทยาลัยแทบไม่ได้
ช่วยเหลือเรื่องนี้เลย นศ.ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่รู้เท่าไหร่แต่ละปี 

9. แก้ไขปัญหาของวิทยาลัยของวิทยาลัยการบินนานาชาติ (IAC) ให้กลับมาเหมือนเดิมโดยเร็ว และปัญหา
หนี้สินต่างๆของมหาวิทยาลัยให้เป็นปกติโดยเร็ว 

10. การบริหารเงินและงบประมาณวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ คอมพิวเตอร์ที่ใช้เรียนมัน
เก่ามาก และนโยบายเพ่ิมจำนวนนศต้องเริ่มจากภาพลักษณ์มหาลัยที่ด ี

11. แก้ไขสะสางงานและปรับปรุงบุคลากรเก่าให้มีคุณภาพกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี ้
12. ความขัดแย้งในที่ทำงาน ตรวจสอบด้านงบประมาณและชี้แจงต่อคนนครพนมให้ได้ 
13. ยกระดับและพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพใกล้เคียงมหาวิทยาลัยชั้นนำให้จัดระเบียบแบบแผนทุก

หน่วยงานให้เป็นระบบอย่างมีศักยภาพทั้งหน่วยใหญ่และย่อย การพัฒนาระบบการศึกษา 
14. การบริหารบุคคล ความโปร่งใสในองค์กร จริยธรรมและคุณธรรมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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ผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำมหาวทิยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

บทนำ 
 

1. ความเป็นมา 
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามคำสั่งคณะ
บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 038/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อกำกับดูแล
ให้มหาวิทยาลัยมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ   มีมาตรการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในที่รัดกุม ให้การบริหารงานโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่งใส มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่น่าเชื ่อถือของ
สาธารณชน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง มีดังนี ้

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย  ประธานกรรมการ 
2.  นางกิตติมา    จันทรสม  กรรมการ 
3.  นางสาวกนกกร  เอี่ยมเพชร์    กรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564  ในวันที่  27 
พฤศจิกายน 2564 โดยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป 

 
2. อำนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้ 

2.1 จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ ในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ร่วมลงนามท้ายกฎบัตร   

2.2 ให้ความเห็นชอบกฎบัตรของหน่วยงาน รวมถึงการแก้ไขข้อความในกฎบัตร โดยให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนามท้ายกฎบัตร 
 2.3 สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
จัดการความเสี ่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของ
มหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส 
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 2.4 สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการเงินและรายงานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
น่าเช่ือถือ 
 2.5 สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ 
ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้ 
 2.6 สอบทานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
2.7 กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
 2.8 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส
เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
 2.9 ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผล
งานของหัวหน้าหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม
ในการพิจารณาด้วยก็ได ้
 2.10 ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย 
 2.11 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 
การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงาน
ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้  
  2.11.1 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี ่ยวกับการบริหารจัดการความเสี ่ยง            
และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย  

  2.11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน  
  2.11.3 จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุม   
ของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละราย  
 
 
 
 2.12 ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
 2.13 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย มหาวิทยาลัยสามารถ
กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมได้ 
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ผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประจำมหาวทิยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  
1. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จำนวน  6 ครั้ง 
ดังนี้ 

 1. ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 
 2. ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 
 3. ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มีนาคม 2565 
 4. ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 
 5. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 
 6. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 23 กันยายน 2565 
 

 โดยคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละราย มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี ้

ลำดับ ชื่อ -สกุล  ตำแหน่ง 
จำนวนครั้งที ่
ร่วมประชุม 

1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทิพย์ตำแย ประธานกรรมการ 6 
2 นางกิตติมา    จันทรสม กรรมการ 6 
3 นางสาวกนกกร  เอี่ยมเพชร์   กรรมการ 6 

 
2. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2.1 การจัดทำกฎบัตร 
 2.2.1 จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และ
หนังสือกระทรวงการคลังที ่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที ่ 28 มกราคม 2564 เรื ่อง การจัดทำกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2.2.2 อนุมัติกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2562 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ.2564 และหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 47 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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 2.2 การอนุมัติแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  
 2.2.1 กิจกรรมในการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบได ้อน ุม ัต ิแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยอนุมัติให้หน่วยตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบ 15 
กิจกรรม ดังนี ้

 (1) การสอบทานรายงานทางการเงิน 
 (2) การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 
 (3) การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS   
 (4) การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง    
 (5) การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 (6) การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     
 (7) การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน และนำส่งเงิน 
 (8) การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 
 (9) การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 (10) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน 
 (11) การตรวจสอบการปฏิบัตงิานจัดซื้อจัดจ้าง 
 (12) การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
 (13) การตรวจสอบการบริหารพัสดุ 
 (14) การตรวจสอบการยืมเงินราชการ 
 (15) การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
 

  2.2.2 หน่วยรับตรวจ 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้มีการตรวจสอบหน่วยรับตรวจที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกำหนดขอบเขตตามส่วนราชการและส่วนงานที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมีส่วนงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายใน พ.ศ.2550 
หรือโดยประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ดังนี้ 
 

   (1) ส่วนงานวิชาการ  จำนวน 13 ส่วนงาน 
    (1.1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
    (1.2) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (1.3) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
    (1.4) คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
    (1.5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    (1.6) วิทยาลัยนาหว้า 
    (1.7) วิทยาลัยธาตุพนม 
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    (1.8) วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
    (1.9) วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
    (1.10) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 
    (1.11) คณะวิทยาศาสตร ์
    (1.12) คณะครุศาสตร ์
          - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 
    (1.13) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   (2) ส่วนงานสนับสนุน จำนวน 4 ส่วนงาน 
  (2.1) สำนักงานอธิการบดี 

  (2.2) สํานักวิทยบริการ 
  (2.3) สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  (2.4) สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
 
 2.2.3 การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
  หน่วยรับตรวจได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สรุปได้ดังนี ้

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน 
รายงานผลแก้ไข 

(/) ตอบแล้ว 
(x) ยังไม่ตอบกลับ 

การติดตาม 
อ้างอิงตามบันทึกข้อความ 

1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ /  
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม /  
3 วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ /  
4 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
/  

5 วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ x - ครั้งที่ 1 อว 0609/2272 
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
- ครั้งที่ 2 อว 0609/3235 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 
วิทยาลัยการบินนานาชาติได้ตอบกลับมาว่าจะ
รายงานผลมาภายในวันที ่ 7 ตุลาคม 2565 
เนื่องจากพนักงานผู้รับผิดชอบได้ขอลาออกไป
เมื ่อวันที ่ 30 สิงหาคม 2565 ทำให้ไม่มีผู ้ที่
ทราบข้อมูลจึงต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลเพื่อ
ทำรายงาน ซึ่งวิทยาลัยการบินฯ ได้ขอปรึกษา
หน่วยตรวยสอบภายใน ในวันที ่ 18 ตุลาคม 
2565 เพื่อหาแนวทางแก้ไขในแต่ละประเด็น 
และได ้ ตอบกล ับผลการดำ เน ินงานตาม



~ 62 ~ 
 

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน 
รายงานผลแก้ไข 

(/) ตอบแล้ว 
(x) ยังไม่ตอบกลับ 

การติดตาม 
อ้างอิงตามบันทึกข้อความ 

ข้อเสนอแนะแล้วตามบันทึกข้อความที ่ อว 
0609.11/677 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 

6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม /  
7 วิทยาลัยธาตุพนม /  
8 วิทยาลัยนาหว้า /  
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ /  

10 สำนักวิทยบริการ /  
11 คณะวิทยาศาสตร์ /  
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา /  
13 คณะเกษตรและเทคโนโลยี /  
14 คณะครุศาสตร ์ /  
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  ยังไม่ครบกำหนด 
16 สำนักงานอธิการบดี  ยังไม่ครบกำหนด 

 
 2.3 การดำเนินงานสอบทานด้านต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินงานและปฏิบัติหน้าที่สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตาม
กฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบขอรายงานผลการดำเนินงานความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้า 
ดังนี้ 

 
(1) การสอบทานด้านการเงิน 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 กรณีการนับวันครบกำหนดสัญญาเงินยืม

ทดรองราชการ เนื ่องจากวันครบกำหนด
สัญญาในสัญญาเงินยืมทดรองราชการไม่
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด ้วยเง ินทดรองราชการ พ  .ศ .2562 
กล่าวคือ การยืมเงินเพื ่อปฏิบัติราชการ
นอกจากการเดินทางไปราชการในระเบียบ
กระทรวงการคล ัง ว ่าด ้วยเง ินทดรอง
ราชการ พ  .ศ .2562 ระบุว่าให้ส่งคืนเงินยืม
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงิน แต่ใน
สัญญาเงินยืมทดรองราชการ (ระบบบัญชี  

3 มิติ) ระบุว่าให้ส่งคืนเงินยืมภายใน  30 

ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยนครพนมควรปรับแก้ไข
ข้อความในสัญญาเงินยืมทดรองราชการให้
สอดคล้องกับระเบียบเพื่อไม่ไห้เกิดข้อขัดแย้ง
กันระหว่างสัญญาเง ินยืมกับระเบียบ และ
เนื่องจากการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการเพื่อ
ปฏิบัติราชการนอกจากการเดินทางไปราชการ 
เช่น การจัดทำกิจกรรมหรือโครงการ เป็นต้น 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด
รองราชการ พ  .ศ .2562 ระบุว่าให้ส่งคืนเงินยืม
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเงินนั้น อาจทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานส่งใช้เงินยืมทดรองราชการไม่ทัน

ลัยทยาตามที ่ระเบียบกำหนด ดังนั ้น มหาวิ
นครพนมควรพิจารณาจัดทำประกาศเกี่ยวกับ

ป ัจจ ุบ ันมหาว ิทยาล ัยนครพนม ได้
ดำเนินการระบุวันครบกำหนดในสัญญา
เงินยืมทดรองราชการเอง ซึ่งนับตั้งแต่วันที่
รับเงินเรียบร้อยแล้ว  )โดยระบบบัญชีสาม
(มิติไม่ได้คำนวณวันครบกำหนดให้แล้ว 
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ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ว ันน ับแต ่ว ันท ี ่ เสร ็จส ิ ้นโครงการหรือ
กิจกรรม   

หลักเกณฑ์การนับวันครบกำหนดสัญญาเงินยืม
ทดรองราชการกรณียืมด้วยเง ินรายได้ เช่น 
กำหนดเป็นให้ส่งคืนเงินยืมภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่เสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรม เป็นต้น  
เพื ่อให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัย
นครพนมถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและให้
การปฏิบัติงานมีความสะดวกและคล่องตัว 

2 การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน กรณีจ่าย
งบประมาณเงินรายได้และจ่ายเงินยืมทด
รองราชการมหาวิทยาลัยนครพนมมีการ
จ่ายเงินโดยเช็ค ซึ่งทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
ไม่เป็นปัจจุบัน มีการควบคุมการใช้เช็คไม่
เหมาะสม 

การจ่ายเงินให้กับผู ้มีสิทธิ ์ร ับเงิน กรณีจ่าย
งบประมาณเงินรายได้และจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ มหาวิทยาลัยนครพนมควรเปลี่ยน
วิธีการจ่ายเงินโดยวิธีการจ่ายเช็คเป็นวิธีการ
โอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชีผู ้มีสิทธิ ์รับเงิน
โดยตรง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบบัญชีเงิน
ฝากธนาคารและการจ่ายเงิน ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี ่ยนแปลงแนวทางปฏิบัต ิควรแจ้งไปยัง
หน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
ทราบ เพื่อถอืปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

ป ัจจ ุบ ันมหาว ิทยาล ัยนครพนม ได้
เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินด้วยเช็ค เป็น
การจ่ายเงินให้กับผู ้ม ีส ิทธิ ์ร ับเงิน ด้วย
ระบบ KTB Corporate Online เรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งไปยัง
หน ่วยงานภายใต ้ส ังก ัดมหาว ิทยาลัย
นครพนมให้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู ้มี
สิทธิ ์รับเงินด้วยระบบ KTB Corporate 
Online 

3 มหาวิทยาลัยนครพนมมีการรับเงินด้วยเงิน
สด ซึ ่งมีความเสี ่ยงต่อการนำฝากเงินไม่
ถูกต้องและครบถ้วน และมีความเสี่ยงต่อ
การทุจริตได้ง่าย 

มหาวิทยาลัยนครพนมควรพิจารณาวิธีการรับ
ช ำ ร ะ เ ง ิ น เ ป ็ น ก า ร ร ั บ ช ำ ร ะ ด ้ ว ย บั ต ร
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  ผ ่ านเคร ื ่ องร ับชำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Data Capture   :

EDC  (เพื่อความสะดวกในการรับชำระเงินและ
ป้องกันความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด ทั้งนี้ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติควรแจ้ง
ไปยังหน่วยงานภายใต้ส ังก ัดมหาวิทยาลัย
นครพนมทราบ เพื่อถือปฏิบัต ิเป็นแนวทาง
เดียวกัน 

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีเครื่องรับชำระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ )Electronic Data  

Capture  :EDC (จำนวน  1 เครื่อง ณ งาน
การเงิน  (เงินรายได้) สำนักงานอธิการบดี  
เพื ่อรับชำระเงินจากบุคคลภายในและ
ภายนอก และมีการรับเงินโดยการโอนเงิน
เข ้าบ ัญช ี เง ินฝากธนาคารเง ินรายได้
โดยตรง ทั้งนี้ ในส่วนของงานการเงิน กอง
นโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี
และงานการเง ินของหน่วยงานภายใต้
สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมยังคงมีการรับ
เงินด้วยเงินสดอยู่ 

4 ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องที่ใช้เป็นหลักฐาน
ในการรับเงินมี 2 ฉบับ คือ ใบเสร็จรับเงิน

ฉบับจริง  1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จรับเงิน  
1 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่ออกใบเสร็จรับเงินไม่

มีสำเนาใบเสร็จรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
เนื่องจากจะรายงานส่งเงินประจำวันพร้อม
กับแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินรายงานมายัง
มหาวิทยาลัยนครพนม   

มหาว ิทยาล ัยนครพนมควรพ ิจารณาจ ัดทำ
ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องโดยมี 3 ฉบับ คือ  

ใบเสร็จร ับเง ินฉบับจริง  1 ฉบับ และสำเนา
ใบเสร ็จร ับเง ิน  2 ฉบ ับ และในการจ ัดทำ

ใบ เส ร ็ จ ร ั บ เ ง ิ นควรม ี เ ลขท ี ่ ก ำก ั บ ในตั ว
ใบเสร ็จร ับเง ิน เพ ื ่อเป ็นการควบคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินและป้องกันการสูญหาย 

มหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่สามารถจัดทำ
ใบเสร ็จร ับ เง ินตามข ้อ เสนอแนะได้  
เนื่องจากใบเสร็จรับเงินที่มีอยู่ยังมีจำนวน
มาก 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
5 กรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ

เอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยรับตรวจแล้วมี
การเรียกเงินคืน แต่หน่วยรับตรวจไม่คืนเงิน
ตามข้อเสนอแนะ  

มหาวิทยาลัยนครพนมควรกำหนดบทลงโทษต่อผู้
ไม่ดำเนินการคืนเงินตามข้อเสนอแนะ 

ร ักษาราชการแทนผ ู ้อำนวยการกอง
นโยบายและแผนชี้แจงว่า ในกรณีมีการ
เรียกเงินคืนและหน่วยรับตรวจไม่คืนเงิน 
ต้องกำหนดบทลงโทษเป็นรายกรณีไป 

6 คำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการต่างๆไม่มีการ
กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดคำสั่ง 

การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นต้น ควรกำหนด
ระยะเวลาในการสิ ้นสุดคำสั ่ง เพื ่อจะได้มีการ
ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
ภาระหน้าที่มอบหมายเป็นระยะๆ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนแจ้งงานการเงิน 
บ ั ญ ช ี  แ ล ะ พ ั ส ด ุ  ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอท ี ่ประชุม
ผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 

7 ให้พนักงานขับรถของหน่วยงานนำเงินสด
ฝากธนาคาร ซึ่งก่อให้เกิดการยักยอกเงินและ
การทุจริต 

มหาว ิทยาล ัยนครพนมควรกำช ับให ้คณะ  /
ว ิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ปฏิบัติงานด้านการเงิน

และ เม ื ่ อ เ ก ิ ดการย ั กยอก เ ง ิ นและท ุ จ ริ ต
มหาวิทยาลัยควรสอบหาข้อเท็จจริงเพ ื ่อหา
ผู้รับผิดชอบ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนแจ้งงานการเงิน 
บ ั ญ ช ี  แ ล ะ พ ั ส ด ุ  ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอท ี ่ประชุม
ผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 

8 กรณีตู ้น ิรภัยของสำนักงานอธิการบดี มี
จำนวน 2 ใบ โดยตู้นิรภัยใบที่  2 ไม่สามารถ
เปิดตู้นิรภัยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินไม่
ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย   

หากมหาวิทยาลัยนครพนมมีความประสงค์จะใช้
ตู้นิรภัยจะต้องขออนุมัติอธิการบดี เพื่อให้ร้านมา
เปิดและทำกุญแจให้ 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

9 มหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 
ประเภทออมทรัพย์ เลขที ่บัญชี 408-3-

42723 -2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม
เพื่อเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 
2 5 6 5  ม ี จ ำ น ว น เ ง ิ น ค ง เ ห ลื อ 
5,512,258.33 บาท แต่ตามรายละเอียด
เงินสะสมของคณะ  /วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน  
ณ วันที่  31 สิงหาคม 2565  พบว่ามีเงิน

สะสมทั ้งสิ ้น 87,292,866.25 บาท ซึ่ง
จำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
กับรายละเอียดไม่ตรงกัน เนื ่องจากรายได้
สะสมยกมา  )ประจํา ปีงบประมาณ 2551-
2563) รอการปรับปรุงข้อมูล เนื่องจากการ
ยืนยันข้อมูลเง ินสะสมของมหาวิทยาลัย
นครพนม ไม่ตรงกับข้อมูลของงานการเงิน 
คณะ /วิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยนครพนมควรให้งานการเงิน กอง
นโยบายและแผนเร่งดำเนินการตรวจสอบเงิน
สะสมให้ถูกต้อง ตรงกัน โดยกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการตรวจสอบด้วย เช่น กำหนดให้
ตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หาก
จำนวนเงินไม่ตรงกันและเกิดความเสียหายต่อ
ทางราชการจะต้องหาสาเหตุและหาผู้รับผิดชอบ 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
10 จ า ก ร า ย ง า น เ ง ิ น ท ด ร อ ง ร า ช ก า ร 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า  
รายการใบสำค ัญค ู ่จ ่ายของสำน ักงาน

อธิการบดีตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ .2554 -
5642 รวม 204 ฉบับ ม ีจำนวนเง ิน  

10,258,734. 62 ซึ่งงานการเงินอยู่บาท 
ระหว่างทำการตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลใน
การหักล้างใบสำคัญที่คงค้างดังกล่าวแต่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ  

จากกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยนครพนมควร
กำก ับต ิดตามและกำหนดระยะเวลาในการ
ดำเนินการตรวจสอบหาข้อมูลให้ชัดเจน เช่น 
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ เพื่อ
หาข้อมูลในการหักล้างใบสำคัญที่คงค้างให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน เป็นต้น  

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

11 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้
ขออน ุม ัต ิถอนเง ินจากบ ัญช ี เ ง ินฝาก
ธนาคารกร ุงไทย เลขที ่บ ัญชี 408-6-

31830 - 3 ประเภทกระแสรายวัน จำนวน  
385, 900 บาท เป็นเงินรายได้ค่าสมัคร
สอบนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต แต่
ว ิ ทยาล ั ยฯร ั บ เ ง ิ นแล ้ วย ั ง ไม ่ ไ ด ้ ออก

งแต่ปีใบเสร ็จร ับเง ิน เป ็นการร ับเง ินตั้  
2559- 2560 รายละเอียดตามบันทึก

ข้อความที่ อว 0609 .5/ 546 ลงวันที่  15 
มีนาคม  2564 เนื่องจากมีข้อมูลชื่อผู้โอน

เงินค่าสมัครไม่ครบถ้วน  

มหาวิทยาลัยนครพนมควรกำกับติดตามให้
ว ิทยาล ัยพยาบาลบรมราชชนน ีนครพนม
ตรวจสอบข้อมูลรายการรับเงินค่าสมัครสอบ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 408-6-

31830 - 3 ประเภทกระแสรายวัน และออก
ใบเสร็จรับเงินตามรายการที ่รับเงินให้ถูกต ้อง 
ค ร บ ถ ้ ว น  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ เ ป ็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำ
เงินส่งคลัง พ .ศ .2562  

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

12 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมี
เอกสารเก็บรักษาในตู้นิรภัยหลายฉบับ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบฯขอให้วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ช ี ้แจง
รายละเอียดของเอกสาร ดังนี้  

 )1  (ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนมมีทะเบียนบ้านของบ้านเอื้ออาทร
และบ้านพักสกลนคร  นั้น ขอให้ชี้แจงการ

ได้มาของสินทรัพย์ดังกล่าว  
 )2  (ตามโฉนดที ่ด ินเลขที่  79461 เล่ม 

795 หน ้า  61 อำเภอเม ือง  จ ั งหวัด
สกลนคร ให้แก่นางสาวสโรชา กริชวรากร  
นั ้น ขอให้ช ี ้แจงการได้มาของสินทรัพย์
ดังกล่าว และเหตุใดในโฉนดที่ดินจึงระบุว่า
ให้แก่นางสาวสโรชา กริชวรากร   

 )3(  ต า ม ห นั ง ส ื อ ท ี ่  ค ค 
0703 .19/0576/ 1 ลงว ั นที่  25 

ขอให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
ชี้แจงรายละเอียดของเอกสารดังกล่าว 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
เมษายน  2561 เรื่อง แจ้งให้มารับเงินค่า

ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน พร้อม
รายละเอียดเอกสารหลักฐานในการรับเงิน

ขอให้ชี ้แจงรายละเอียดค่าทดแทน นั ้น 
เกี่ยวกับการรับเงินทดแทนการเวนคืน และ
การดำเนินการเกี่ยวกับเงินที่ได้รับเวนคืน
ดังกล่าว 

 )4  (ตามเอกสารสำเนาสัญญาโอนสิทธิการ
เช่าอาคารพาณิชย์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร อาคารพาณิชย์สาม

ชั้นครึ่ง 1042 / 9 จำนวน  1 คูหา โดยมีวัด
ธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิพระ  

น ั ้ น  ข อ ให ้ ช ี ้ แ จ ง ก ร ะบวนก า ร แ ล ะ
รายละเอ ียดในการเช ่าอาคารพาณิชย์
ดังกล่าว 
 
 
(2) การสอบทานรายงานการเงนิ 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 ตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี

และการจัดทำรายงานทางการเงินย้อนหลัง
ข อ ง ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย น ค ร พ น ม  ต ั ้ ง แ ต่
ปีงบประมาณพ  .ศ .2549  -  พ.ศ .2561 
กำหนดให้เจ้าหน้าที่บัญชีของคณะ  /สำนัก/

ว ิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่
บ ัญชีของคณะ  /สำนัก/ว ิทยาลัย มาช่วย
ราชการชั่วคราวที่งานบัญชี กองนโยบายและ
แผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม  แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่บัญชีบาง
คณะ  /วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน ไม่สามารถ

ยเข้ามาปฏิบัติงานที ่งานบัญชี กองนโยบา

1. มหาว ิทยาล ัยนครพนมควรดำเน ินการ
วางแผนแก้ไขปัญหาการบันทึกบัญชีดังกล่าว ซึ่ง
มหาวิทยาลัยนครพนมควรจ้างบุคลากรเพิ่มหรือ
จ้างบริษัทเพื่อมาจัดทำรายงานการเงินย้อนหลัง
ของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นการเฉพาะ หรือ
ให้เจ้าหน้าที่บัญชีของคณะ  /สำนัก/วิทยาลัย มา
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนครพนมมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2 .  ก รณ ี ก า รจ ั ดท ำบ ัญช ี ย ้ อนหล ั ง ขอ ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่ปีงบประมาณพ  .ศ.

2549  -  พ.ศ .2561 มหาวิทยาลัยนครพนม
ควรมีแผนการจัดทำบัญชีย้อนหลัง โดยตัดยอด
ปีเก่าและปีปัจจุบันออกจากกัน เพื่อหาข้อมูล
ย้อนหลังแล้วย้อนบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเป็น
ป ัจจ ุบ ัน และควรทบทวนคำส ั ่งมอบหมาย
เจ้าหน้าที่บัญชีของคณะ  /สำนัก/วิทยาลัย มา

มหาวิทยาลัยนครพนมได้ออกคำสั ่ง ที่  
1366/2565 เรื ่อง ให้บุคลากรไปช่วย
ปฏิบัติราชการชั่วคราว ณ งานบัญชี สังกัด 
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม มีผลตั้งแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่บัญชีคณะ  /วิทยาลัย/
ำนัก/สถาบัน ได้เข้ามาช่วยทำบัญชีที่งานส

บ ัญช ี  ส ั งก ั ด  กองนโยบายและแผน 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่วงระยะเวลานึง แต่ปัจจุบันไม่ได้เข้ามา
ช่วยแล้ว 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ช่วยราชการชั่วคราวที่งานบัญชี กองนโยบาย
และแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม อีกคร ั ้ง โดยในคำสั ่งควรกำหนด
ระยะเวลาการจัดทำบัญชีแยกเป็นรายปีว่าจะ
จัดทำให้แล้วเสร ็จเมื ่อใด และให้ผ ู ้ท ี ่ ได ้รับ
ม อ บ ห ม า ย ร า ย ง า น ค ว า ม ก ้ า ว ห น ้ า ต่ อ
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนครพนมมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2 จากการที ่สำนักตรวจเง ินแผ่นดินจังหวัด
นครพนม ไม่สามารถแสดงความเห็นต่อ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนครพนม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2563 
ของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเกณฑ์ในการ
ไม่แสดงความเห็น มีดังนี้ 

     1 . สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ตามหมายเหตุ 
9 จำนวน  51 ,896,211. 57 บาท เป็น

รายการใบสำคัญรองจ่าย ไม่มีรายละเอียดให้
ตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการใดบ้าง  และไม่

สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจ
ต่อยอดคงเหลือตามงบการเงินดังกล่าวได้ 

     2 . หนี้สินหมุนเวียนอื่น ตามหมายเหตุ 
17 ม ีรายการรอการตรวจสอบ จำนวน 

62,977,022. 52 บาท ซึ่งเป็นยอดยกมา
จากปีงบประมาณ  2561 เป็นรายการที่เกิด

จากการจัดทำงบเง ินรายได้โดยไม่ม ีการ
บันทึกบัญชีสมุดรายวันขั้นต้น ขั้นปลาย ไม่ได้
จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่งทำให้มี
ผลต่างจำนวน 62,977,022. 52 บาท  
บาท มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

     3 . ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ 10 ที ่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
แสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน 
2,069,187,359. 86 บาท มหาวิทยาลัย
นครพนม ไม ่ม ีทะเบ ียนค ุมส ินทร ัพย ์ให้
ตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
มูลค่าสินทรัพย์ตามงบแสดงฐานะการเงินนั้น

มหาวิทยาลัยนครพนมควรมีแนวทางที่ชัดเจน
ในการจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยให้
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และปรับปรุงการจัดทำ
งบการเง ินให้เป ็นไปตามข้อเสนอแนะของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบ
รองอธิการบดีฝ ่ายแผนแจ้งงานการเงิน 
บ ั ญ ช ี  แ ล ะ พ ั ส ด ุ  ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอท ี ่ประชุม
ผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ามารถใช้ม่สแสดงมูลค่าถูกต้องหรือไม่ และไ

วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจต่อยอด
คงเหลือตามงบการเงินดังกล่าวได้  

 
 
 

 2. 1 บัญชีเงินฝากธนาคารที่ธนาคารรับรอง
ยอดเงินฝากธนาคารเป็นของมหาวิทยาลัย
นครพนม  จำนวน 61 บัญชี รวมยอดเงิน

ฝากธนาคารที ่ธนาคารร ับรองยอด เป็น
จำนวนเงิน  8,528,217 . 57 บาท ซึ่งไม่มี

ในระบบการบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัย
นครพนมแต่อย่างใด   

มหาวิทยาลัยนครพนมควรแจ้งต่อหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมเกี่ยวกับการ
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยหากหน่วยงานมี
การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารต้องรายงานให้
มหาวิทยาลัยนครพนมรับทราบทุกบัญชี รวมทั้ง
กรณีเปิดบัญชีเงินอุดหนุนโครงการวิจัยด้วย 
เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการบันทึกบัญชีของ
มหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป 
 

กรณีเงินฝากธนาคาร จำนวน 61 บัญชี ซึ่ง
ไม่มีในระบบการบัญชีของมหาวิทยาลัย
นครพนม งานการเง ินและบ ัญช ี กอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม 
ได ้ดำเน ินการตรวจสอบบัญช ี เง ินฝาก
ธนาคารดังกล่าว โดยได้ทำบันทึกข้อความ
แจ ้ ง ไปย ั งคณะ  /ย/สำน ัก  ให้ว ิทยาลั
ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร จำนวน  61 บัญชี ว่าอยู่ใน

ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด เพื่อให้
งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี 
ได้ดำเนินปรับปรุงบัญชีของมหาวิทยาลัยให้
แสดงบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีที่เป็น
กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป 

 2. 2 เง ินฝากธนาคารบ ัญช ี เ ง ินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) 
(1)  บ ัญช ี เง ินฝากธนาคาร  )เง ินนอก
งบประมาณ)  ยอดตามบ ัญช ี  จำนวน 
422,001,741. 89 บาท ประกอบด้วย

บัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน  103 บัญชี มี
ย อ ด ท ี ่ ธ น า ค า ร ร ั บ ร อ ง จ ำ น ว น  
318,873921. 59 บาท มีผลต่างยอดที่
ธนาคารร ับรองต ่ ำกว ่ าบ ัญช ี  จำนวน 
103,127,820. 30 บาท  ในจำนวนนี้มี
เงินฝากธนาคารที่เป็นเงินฝากในบัญชีเงินใน
ไม่มีรายตัว (เงินงบประมาณ) จำนวน  2 

บัญชี เป็นเงิน  446,504 . 80 บาท และ
เป็นเงิน  11,714 . 15 บาท รวมเป็นเงิน  

458,218. 95 บาท เป็นเงินฝากธนาคาร
บัญชีออมทรัพย์ ที่สถาบันการเงิน จำนวน  2 

บัญชี เป็นเงิน  9,971,909 . 43 บาท และ
เป็นเงิน  10,206,845 . 82 บาท และมี

บัญชีเงินฝากธนาคารที่ปิดบัญชีแล้วจำนวน  
7 บัญชีในปีงบประมาณ  2563 แต่ไม่ได้

1. มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำหนังสือ
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือของบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน  2565 ที่
มหาวิทยาลัยนครพนมครอบครองทั้งหมด โดย
ระบุรายละเอียดของชื่อ 
บัญชี เลขที ่บัญชี ให้ครบถ้วนตามที่ธนาคาร
กำหนด เพื่อใช้ประกอบการบันทึกบัญชีและใช้
ในการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน หากธนาคารยืนยันยอดเงินฝาก
ธนาคารล่าช้ามหาวิทยาลัยนครพนมควรติดตาม
กับธนาคารเป็นระยะ  
2. กรณีมีผลต่างระหว่างจำนวนเงินคงเหลือใน
บัญชีเงินฝากธนาคารกับจำนวนเงินฝากธนาคาร
ตามบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกเดอืน 
โดยแบ่งการจัดทำเป็นสองส่วนคือจัดทำงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคารในปีปัจจุบัน และ
จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบ
รองอธิการบดีฝ ่ายแผนแจ้งงานการเงิน 
บ ั ญ ช ี  แ ล ะ พ ั ส ด ุ  ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ข ้อเสนอแนะ และนำเสนอท ี ่ประชุม
ผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีที ่ทำการปิด
บัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด   

)2  (กออมทร ัพย ์ท ี ่  สถาบันบ ัญช ีเง ินฝา
ก า ร เ ง ิ น  ย อ ด ต า ม บ ั ญ ช ี  จ ำ น ว น  
20,145,282. 83 บาท  ประกอบด้วยบัญชี
เงินฝากธนาคาร จำนวน 2 บัญชี มียอดที่

ธนาคารรับรอง จำนวน  20,215,722 . 60 
บาท มีผลต่างยอดที่ธนาคารรับรองสูงกว่า

บัญชี จำนวน 70,439 . 77 บาท  
       ท ั ้ ง สองบ ัญช ี ตามบ ัญช ี เ ง ิ นนอก
งบประมาณดังกล่าวไม่มีการจัดทำงบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกเดือนทำ
ให้ไม่ทราบว่าผลต่างดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
ใด และในการตรวจสอบยังพบว่ามีบัญชีเงิน
ฝากธนาคารที ่ธนาคารรับรองยอดเงินฝาก
ธนาคารว่าเป็นของมหาวิทยาลัยนครพนม 
อ ีกจำนวน 61 บ ัญช ี รวมยอดเง ินฝาก
ธนาคารที่ธนาคารรับรองยอด เป็นจำนวน

เงิน  8,528,217 . 57 บาท ซึ่งไม่มีในระบบ
การบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด  
จากข้อตรวจพบข้างต้นมหาวิทยาลัยต้องทำ
การตรวจสอบและปร ับปร ุ งบ ัญช ีของ
มหาวิทยาลัยให้แสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร
ทุกบัญชีที ่เป็นกรรมสิทธิ ์ของมหาวิทยาลัย 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ท ี ่  กค  0423.3/ว  63 ลงว ันที่  21 

กุมภาพันธ์  2554 เรื ่อง วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทำ
งบกระทบยอด เ ง ิ น ฝ ากธนาค า รขอ ง
หน่วยงานภาครัฐ 

 2. 3 ส ินค ้ าสำ เร ็จร ูป  ณ ว ันที่  30 
กันยายน  2563 มียอดคงเหลือตามบัญชี  

จ ำ น ว น  2 , 2 7 2 , 4 6 6 . 3 0 บ า ท  
ประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป จำนวน  
1,913,795. 35 บาท และวัสดุคงคลัง  
จำนวน 358,670. 95 บาท  
 

จำนวนสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุคงคลังไม่ตรงกับ
ข้อมูลทางบัญชี และไม่ได้จัดทำทะเบียนคุม
สินค้าสำเร็จรูป ซึ ่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้งานพัสดุ กองนโยบายและแผน 
เป็นผู ้ดำเนินการควบคุมและเก็บรักษาสินค้า
สำ เ ร ็ จ ร ู ป  จากการพ ิ จารณาข ้อม ู ลแล้ ว 
คณะกรรมการตรวจสอบเห ็นว ่ า  การที่
มหาวิทยาลัยนครพนมนำสินค้าสำเร็จรูป เช่น 

การจัดทำทะเบียนคุมสินค้าสำเร็จรูป งาน
พัสดุ กองนโยบายและแผน ได้จัดทำเป็น
ร ูปแบบของ Microsoft Excel และ
ปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
กระดุม เข็มกลัดติดเสื ้อ เป็นต้น มาจำหน่าย
ให้กับนักศึกษานั้นเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามภารก ิจของมหาว ิทยาล ัย ด ังน ั ้น หาก
มหาว ิทยาล ัยนครพนมมีความประสงค ์จะ
จำหน่ายสินค้าให้แก่นักศึกษาหรือ บุคคลทั่วไป 
ควรจัดตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจในการจำหน่าย
สินค้าเพื่อหารายได้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการ
จำหน่ายสินค้าดังกล่าว 

 2. 4 กรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครพนมได้มีข้อตรวจพบเกี ่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยนครพนม
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ และมีข้อเสนอแนะ
ให้เรียกเงินคืนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยนครพนมควรทำหนังสือแจ้งไปยังผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเรียกเงินคืนเพื่อส่งคืน
คลัง โดยในหนังสือควรกำหนดระยะเวลาในการ
ส่งเงินคืนด้วย 

ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู ้ที่
เกี ่ยวข้องเพื ่อทราบและเรียกเงินคืนเพื่อ
ส่งคืนคลัง โดยในหนังสือเรียกเงินคืนได้
กำหนดระยะเวลาในการส่งเงินคืนแล้ว 

3 จากการพิจารณารายงานการตรวจสอบ
รายงานการเง ิน มหาวิทยาลัยนครพนม 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2564 
พบว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่
สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน
ของมหาวิทยาลัยนครพนม (หน่วยงาน)  
เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่
สามารถหาหล ักฐานการสอบบ ัญช ีที่
เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื ่อเป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินได้ 
โดยเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น มีดังนี้ 
3. 1  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ตามหมายเหตุ  

9 จำนวน  54,974,214 . 47 บาท เป็น
รายการใบสำคัญรองจ่าย ไม่มีรายละเอียด
ให ้ตรวจสอบได ้ว ่า เป ็นรายการใดบ ้าง  

จำนวน  44,576,662 . 98 และไม่บาท 
สามารถใช้วิธ ีการตรวจสอบอื ่นให้เป ็นที่
พอใจต่อยอดคงเหลือตามงบการเงินดังกล่าว
ได ้  ข ้อ เสนอแนะค ือ ให ้มหาว ิทยาลัย
นครพนม ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุง
บัญชีให้ถูกต้องต่อไป 
3. 2  หนี้สินหมุนเวียนอื่น ตามหมายเหตุ  

16 มีรายการรอการตรวจสอบ จำนวน  
62,937,022. 52 บาท  ซึ่งเป็นยอดยกมา
จากปีงบประมาณ 2561 เป็นรายการที่เกิด

 ขอให้มหาวิทยาลัยนครพนมเร่งดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
นครพนม และให้รายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
จากการจัดทำงบเง ินรายได้โดยไม่มีการ
บันทึกบัญชีสมุดรายวันขั ้นต้น ขั ้นปลาย  
ไม่ได้จัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ซึ่ง

ทำให้มีผลต่างจำนวน  62 ,937,022. 52 
ระหว่างการตรวจสอบบาท มหาวิทยาลัยอยู่

ความถูกต้อง 
3. 3 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
แสดงมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวนเงิน  
2,177,708,292. 17 บาท มหาวิทยาลัย
นครพนม ไม่ม ีทะเบ ียนคุมส ินทรัพย์ให้
ตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า

แสดงฐานะการเงินนั้นมูลค่าสินทรัพย์ตามงบ
แสดงมูลค่าถูกต้องหรือไม่ และไม่สามารถใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจต่อยอด
คง เหล ื อตามงบการ เ ง ิ นด ั ง กล ่ า ว ไ ด้  
ข้อเสนอแนะคือ ให้มหาวิทยาลัยนครพนม
ดำเน ินการตรวจสอบความถูกต ้องของ
สินทรัพย์ที ่มีอยู ่จริงทั้งสิ ้นและดำเนินการ
บันทึกในทะเบียนคุมสินทรัพย์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และจำแนกประเภทสินทรัพย์ตาม
ประเภทของสินทรัพย์ที่ปรากฎในหมายเหตุ
ประกอบรายงานการเงินเพื ่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ตามงบแสดง
ฐานะการเงินมีมูลค่าสินทรัพย์ถูกต้องตาม
ข้อเท็จจริง 

 3.4 มีบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS 
จำนวน 5 บัญชี เป็นบัญชีเงินฝากไม่มีราย
ต ั ว  ม ี ย อ ด ต า ม บ ั ญ ช ี  จ ำ น ว น 
7,340,527.77 บาท ยอดที ่ธนาคาร
ร ับรองจำนวน 789,671.62 บาท มี
ผลต่างยอดที่ธนาคารรับรองต่ำกว่าบัญชี
จำนวน 6,550,856.15 บาท ซึ่งผลต่าง
ดังกล่าวเกิดจากรายได้ที ่ย ังไม่ร ับรู ้และ
รายได ้ดอกเบ ี ้ ย เง ินฝากธนาคาร และ
นอกจากนี้ยังมีผลต่างที ่รอการตรวจสอบ 
จำนวนรวม 6,844,384 บาท  )บัญชีของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครพนม(  

มหาวิทยาลัยนครพนมควรเร่งให้ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงบัญชีให้
ถูกต้อง โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
แล้วเสร็จให้ชัดเจน 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
4 จากการสอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ของ

มหาว ิทยาล ัยนครพนม ณ ว ันท ี ่  30 
ม ิถ ุนายน  2565 พบว ่า มหาว ิทยาลัย

นครพนมไม่ได้จัดทำรายละเอียดประกอบงบ
การเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
4. 1 รายงานเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด กรณีที ่มีผลต่างระหว่างการบันทึก
บัญชีเงินฝากธนาคารกับเงินฝากธนาคาร
คงเหลือในบัญชีไม่มีการจัดทำงบพิสูจน์บัญชี
เงินฝากธนาคาร  

งานบัญชี กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
นครพนม จึงควรจัดทำงบพิสูจน์บัญชีเงินฝาก
ธนาคารทุกบัญชี เพื่อให้ทราบสาเหตุของผลต่าง
ที่เกิดขึ้น   

งานบัญชีฯอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำงบ
พิสูจน์บัญชีเงินฝากธนาคาร 

 4 . 2 ล ู ก ห น ี ้ ร ะ ย ะ ส ั ้ น  จ ำ น ว น 
44,087,878. 83 บาท ไม่มีรายละเอียด
ลูกหนี้รายตัว   

จึงควรติดตามการจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ราย
ต ั ว  จากงานบ ัญช ีกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้แยกรายละเอียด
ลูกหนี้เป็นรายคณะ 

งานบัญชีได้จัดทำรายละเอียดลูกหนี้รายตัว 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2565 เรียบร้อย
แล้ว 

 4 . 3 ล ู กหน ี ้ ร ะยะส ั ้ น อ ื ่ น   จ ำนวน 
56,123,359. 49 บาท เป ็นการก ู ้ยืม
ระหว่างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
นครพนม มีรายละเอียดลูกหนี้ระยะสั้นอื่น
ไม่ครบถ้วน   

หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามรายละเอียด
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น จากงานบัญชีกองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยนครพนม และหากเป็น
การยืมเงินระหว่างหน่วยงาน สภามหาวิทยาลัย
จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการยืมเงินระหว่าง
หน่วยงานใดกับหน่วยงานใด และต้องทำสัญญา
ยืมเงินระหว่างกัน พร้อมทั้งระบุระยะเวลาใน
การชำระคืนเงินด้วย และกรณีลูกหนี ้ค้างรับ
รายได้ค่าบำรุงการศึกษาของวิทยาลัยการบิน
ค้างรับ จำนวนเงิน 15,354,905. 27 บาท  

ติดตามทวงถามมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้อง
กับลูกหนี้ และหากไม่สามารถติดตามทวงถามได้
จะต้องหาผู้รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว 
  

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 4  .4  สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ จำนวน 
1,456,250. 00 บาท รายละเอียดสินค้า
คงเหลือรายตัว ไม่ตรงกับจำนวนสินค้าและ
วัตถุดิบคงเหลือที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน  

หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามจำนวน
สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือรายตัวจากงานบัญชี
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม 
ว่าแต่ละรายการคงเหลือเท่าใด 

งานบัญชีอยู่ระหว่างหาผลต่างระหว่างบัญชี
แยกประเภทกับรายละเอียดสินค้าคงเหลือ
รายตัว 

 4  .5 ส ินทร ัพย ์หม ุนเว ียนอ ื ่น  จำนวน 
5,97517,02 . 48 บาท ประกอบด้วย  

ล ู ก ห น ี ้ ร า ย ต ั ว ท ั ้ ง ห ม ด  จ ำ น ว น  
1 6 , 8 3 7 , 0 2 6 . 9 6 บ า ท  แ ต ่ ไ ม ่ มี
รายละเอ ียดว ัน/เด ือน/ป ี  ของล ูกหนี้

มหาวิทยาลัยนครพนม ต้องจัดทำรายละเอียด
ว ัน  /เด ือน/ป ี ของล ูกหนี ้ ใบสำค ัญรองจ ่าย

จำนวน   6,837,0261 . 96 บาท พร้อมทั้ง
วิเคราะห์และแยกอายุลูกหนี้และต้องตรวจสอบ
รายละเอียดลูกหนี้ใบสำคัญรองจ่ายของคณะครุ

งานบัญชีฯ ได้จัดทำรายละเอียด วัน /เดือน/
ป  ีของลูกหนี ้ใบสำคัญรองจ่ายเรียบร้อย
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ใบสำคัญรองจ่ายว่าเกิดขึ้นในวันที่เท่าใดเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ดังกล่าวว่า
มีหนี้สินอายุลูกหนี้นานเพียงใด และมีลูกหนี้
ใบสำคัญรองจ่ายของคณะครุศาสตร์ที่เป็น
รายการรอการตรวจสอบอยู ่ จำนวนเงิน  
136,188. 52 บาท และ ล ูกหน ี ้ของ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ 
ที่ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ จำนวน
เงิน  52,760. 00 บาท  

ศาสตร ์และล ูกหน ี ้ของโรงเร ียนสาธ ิตแห่ง
มหาว ิทยาล ัยนครพนมฯ โดยต ้องกำหนด
ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในวันที่เท่าใด 

 4  .6 ที ่ด ิน อาคาร และอุปกรณ์  จำนวน 
2 , 0 5 1 , 9 2 8 , 9 3 3 . 8 9 บ าท  ไ ม ่ มี
รายละเอียดสินทรัพย์รายตัว   

มหาวิทยาลัยนครพนมควรกำหนดแนวทางใน
การตรวจนับครุภ ัณฑ์ทั ้งหมด เช ่น กำหนด
ผ ู ้ตรวจน ับคร ุภ ัณฑ ์ ในแต ่ละห ้องในคณะ
หน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลครุภัณฑ์ที่มี
ตัวตนและมีอยู ่จริง แล้วนำมาตรวจสอบกับ
ทะเบียนคุมที่มีอยู่ โดยให้แยกว่าเป็นครุภัณฑ์ที่
จ ั ดซ ื ้ อจากเง ินงบประมาณแผ ่นด ินหรือ
งบประมาณรายได้ 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 4. 7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   เจ้าหนี้อื่นระยะ
สั้น  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับฝากระยะสั้น 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น และเงินยืมระยะยาว – 
หน ่ วยงานภาคร ั ฐ  ไม ่ ม ี ร ายละ เอ ี ยด
ประกอบการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  

หน่วยตรวจสอบภายในควรติดตามการจัดทำ
รายละเอียดประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ดังกล่าว จากงานบัญชีกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ต่อไป 

งานบัญชีฯ ได้จัดทำรายละเอียดประกอบ
งบแสดงฐานะการเงิน คือ รายละเอียด
ประกอบสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เจ้าหนี้อื่น
ระยะสั้น  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับฝาก
ระยะสั้น หนี้สินหมุนเวียนอื่น และเงินยืม
ระยะยาว  –  หน่วยงานภาครัฐ เรียบร้อย
แล้ว 

 
 

(3) การสอบทานด้านพัสด ุ
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 กรณีโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม

อนุภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอนุภาคแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 

2 2 ก ุ ม ภ า พ ั น ธ์  2 5 5 5 ว ง เ งิ น 
500,000, 000 บาท สำนักงบประมาณ
ให ้ความเห ็นชองวง เ ง ิ นงบประมาณ  
350,000, 000 งบาท สัญญาก่อสร้างล

นามวันที่  10 กุมภาพันธ์  2560 กำหนด

มหาวิทยาลัยนครพนมไม่มีการเตรียมความ
พร้อมของสถานที่ในการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการ
เตรียมความพร้อมตั้งแต่กระบวนการแรกของ
การจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การก่อสร้างอาคาร
หอประช ุมฯไม ่แล ้วเสร ็จตามระยะเวลาที่
กำหนด การส่งมอบงาน และการตรวจรับงาน
ล่าช้า ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน 
และแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และบร ิหารพ ัสด ุ ไม ่ เป ็นไปตามกฎหมาย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้แจ้งให้
ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านพัสดุดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
แล้วเสร็จในวันที่ 30 กันยายน  2562 แต่

กระทั ่งว ันที่  18 ธันวาคม  2564 การ
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ เนื ่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง มีการแก้ไข
ปรับแบบก่อสร้างหลายครั้ง 

ระเบียบ ที่กำหนดไว้ เพราะหากมหาวิทยาลัย
นครพนมดำเนินการถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
หอประชุมฯ ก็จะแล้วเสร็จภายในกำหนดและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ มหาวิทยาลัยนครพนม
ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
ตามกฎหมาย ระเบ ียบท ุกข ั ้นตอนอย ่าง
เคร่งครัด 

2 กรณีได ้ม ีการจ ัดซ ื ้อ  /จ ัดจ ้าง คร ุภ ัณฑ์
ก า ร ศ ึ กษ า ร ะบบรอ ง ร ั บ  โ ป ร แก รม
คอมพิวเตอร์  Comprehensive English 

Instruction Programme (CEIP) พบว่าได้
มีการขอจำหน่าย ครุภัณฑ์การศึกษา เลขที่
ครุภัณฑ์ สธ  . -02 -04 .693 ,001/ 60 วันที่

ตรวจรับ  17 พฤษภาคม  2560 รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  CEIP ราคาต่อหน่วย 
41 ,800, 000 บาท อายุการใช้งาน  3 ปี 

เป็นการใช้งบประมาณและทรัพยากรไม่
คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์   

จากกรณีข ้างต ้นเห ็นควรให ้มหาว ิทยาลัย
นครพนมสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของ
การดำเนินการใช้งบประมาณและทรัพยากรไม่
คุ้มค่าไม่เกิดประโยชน์และผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิด
ทางละเมิดต่อไป 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้มอบ
รองอธิการบดีฝ่ายแผน ดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ  

3 มีการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองบ่อยครั้ง และไม่มี
ก า ร ส ร ุ ป ย อ ด ก า ร จ ั ด ซ ื ้ อ ว ั ส ด ุ ทั้ ง
ปีงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยนครพนมควรมีการจัดทำแผนใน
การจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง โดยกำหนดเป็นช่วง
ระยะเวลา งาน วงเงินที่จัดซื้อ เพื่อลดจำนวน
ครั้งในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประจำปี และ
ควรจ ัดทำทะเบียนคุมว ัสด ุส ิ ้นเปลือง เพื่อ
ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของหน่วยงาน 

อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน นัด
ประชุมกับฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 
(4) การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 ปีงบประมาณ พ  .ศ  .2565 มหาวิทยาลัย

นครพนมได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่
สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
นครพนมและมีความเสี ่ยงในระดับสูงมาก 
จำนวน 3 ประเด็น หน่วยตรวจสอบภายใน
จ ึงได ้สอบทานประเด ็นความเส ี ่ยงของ
มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน  3 ประเด็น 

ดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำแผนบริหาร
ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ใ ห ้ ค ร อ บ ค ล ุ ม ภ า ร ก ิ จ ข อ ง 
มหาวิทยาลัยนครพนม และควรกำหนดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงให้ชัดเจน สะท้อนผลการดำเนินงานและ
สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงเพื่อให้สามารถ
ประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 
 

มหาวิทยาลัยนครพนมจะนำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุง
ในรอบปีถัดไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณมีน้อย เนื่องจากบุคลากรด้าน
พ ัสด ุ  การเง ิน และบ ัญช ี  ขาดความรู้
ความสามารถ อีกทั้ง จำนวนบุคลากรมนี้อย 
และขาด Mentor 
2. นโยบายการบริหารไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
การเปลี่ยนผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง 
ส่งผลให้การพัฒนาองค์กรขาดความต่อเนื่อง 
3. ภาพลักษณ์องค์กรด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ
ภายในมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้
ความสำค ัญต ่อความโปร ่งใสและหลัก
คุณธรรมไม่เพียงพอ ส่งผลให้การประเมิน 
ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ   (ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน   

2. มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำแผนบริหาร
ความเสี ่ยงด้านทุจริตของมหาวิทยาลัยด้วย 
เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
เฝ้าระวังการปฏิบัติงานที ่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 การสอบทานรายงานผลการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 

1. จากรายงานการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน แบบปค  .4 องค์ประกอบที่ 

1 สภาพแวดล ้อมการควบค ุม   ) Control 
Environment)  

     1 . 1 หลักการที่  1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
การย ึดม ั ่นในค ุณค ่าของความซ ื ่อตรงและ
จริยธรรม มหาวิทยาลัยนครพนมควรอธิบาย
เพิ ่มเติมเพื ่อแสดงว่าผู ้บริหารหรือบุคลากรมี
ความยึดม ั ่นในความซื ่อตรงและจร ิยธรรม
อย่างไร เช่น มีการประกาศเจตน์จำนงสุจริต มี
ประกาศจริยธรรมของหน่วยงาน และประกาศ
ให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ เป็นต้น 

     1 . 2 หลักการที่  3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มี
โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การ
กำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ควรอธิบายเพิ่มเติม
ว่ามหาวิทยาลัยนครพนมมีคณะ วิทยาลัย สำนัก 
สถาบัน กอง หรือหน่วยงานจำนวนเท่าใด 

     1 . 3 หลักการที่  4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความมุ ่งมั ่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ
ร ักษาบ ุคลากรท ี ่ม ีความร ู ้ความสามารถที่

มหาวิทยาลัยนครพนมจะนำข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไปปรับปรุง
ในรอบปีถัดไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ควร
อธิบายเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยนครพนมมีการ
พัฒนาส่งเสริม ฝึกทักษะให้ความรู้กับบุคลากร
ผู ้ปฏิบ ัต ิงาน รวมทั ้งม ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 

     1 . 4 หลักการที่  5 หน่วยงานได้กำหนดให้
บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ควรอธิบาย
เพ ิ ่ ม เต ิ ม ว ่ า คณะหร ื อหน ่ วยง านภาย ใน
มหาวิทยาลัยนครพนมได้ม ีการจ ัดทำคำสั่ง
แต่งตั ้งคณะกรรมการควบคุมภายในหรือไม่ 
เนื ่องจากการจัดทำระบบการควบคุมภายใน
บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องทำร่วมกัน แล้วจึง
นำข ้อม ูลมารวบรวมเป ็นของมหาว ิทยาลัย
นครพนม 
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน แบบปค  .4 องค์ประกอบที่ 2 
การประเมินความเสี่ยง  ) Risk Assessment) 
     2 . 1 หล ักการที่  8 หน่วยงานพิจารณา

โอกาสที ่อาจเกิดการทุจริตเพื ่อประกอบการ
ประเม ินความเส ี ่ ยงท ี่ ส ่ งผลต ่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ควรอธิบายเพ่ิมเติมว่ามหาวิทยาลัย
นครพนมมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
หรือผลกระทบของความเสี่ยงและแนวโน้มจะ
นำไปสู ่การทุจริตหรือไม่อย่างไร อีกทั ้งมีการ
ควบคุมกำกับกิจกรรมการทุจริตอย่างไร เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบปค  .5 ขอให ้มหาว ิทยาล ัยนครพนม
ทบทวนรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ใหม่ เนื่องจากการเขียนอธิบายในแต่ละหัวข้อ
ยังไม่สอดคล้องกัน และประเด็นการควบคุม
ภายในยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน 

 
(5) สอบทานข้อมูลการฟ้องร้องต่อมหาวิทยาลัยนครพนม คดีความต่างๆ และระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 มหาวิทยาลัยนครพนมยังไม่ได้บันทึกข้อมูลใน

ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเข้า
ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งเพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบงานได้ 

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415.5/ว 
148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การ
ใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
ตั ้งแต่ว ันที ่  1 มิถ ุนายน 2560 เป็นต้นไป 
กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้า
ใช้งานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 
เพื่อรวบรวมความเสียหายด้านความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านความรับผิดทางแพ่ง 
ด้านผิดสัญญาลาศึกษาหรือรับทุน และด้านการ
ติดตามการชดใช้เงินจากลูกหนี้ดังกล่าว และ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์ของระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งในการติดตาม 
กำกับดูแล งานด้านความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ งานด้านคดีแพ่ง งานด้านผิดสัญญาลา
ศึกษาหรือรับทุน และงานด้านการติดตามเร่งรัด
หนี ้จากลูกหนี ้ของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ทันท่วงทีภายในกำหนดอายุความ อันจะช่วยลด
ความเสียหายของหน่วยงานภาครัฐที่เกิดจาก
การใช้สิทธิเรียกร้องไม่ทันภายในกำหนดอายุ
ความ และผ ู ้บร ิหารของหน ่วยงานภาครัฐ
สามารถเรียกดูรายงานจำนวนความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐ จำนวนสำนวนความ
รับผิดทางละเมิดที ่อยู ่ระหว่างการพิจารณา 
จำนวนคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวนงาน
ลาศึกษาและจำนวนลูกหนี้ของหน่วยงานภาครัฐ  
     ด ั ง น ั ้ น  เ พ ื ่ อ ใ ห ้ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย น ค ร พ น ม เ ป ็ น ไ ป ต า ม ที่
กรมบัญชีกลางกำหนด มหาวิทยาลัยนครพนม
ควรกำชับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลความเสียหาย
ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้าน
การดำเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง ด้านผิดสัญญาลา
ศึกษาหรือรับทุน ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ใน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้ถูกต้อง 
ค ร บ ถ ้ ว น  แ ล ะ ถ ื อ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ห น ั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0415.5/ว 148 ลงวันที่ 
18 พฤษภาคม 2560 เรื ่อง การใช้งานระบบ
ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งตั ้งแต่วันที ่ 1 
มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป อย่างเคร่งครัด 

ผู้รับผิดชอบได้มีการทำหนังสือขอรหัส
การเข้าใช้ไปยังกรมบัญชีกลาง ตาม
หนังสือที่ อว 0609/ 2614 ลงวันที่  

9 สิงหาคม  2562 แต่กรมบัญ ชีกลาง
ยังไม ่ได ้แจ ้งรหัสข ้อมูลการเข ้าใช้
กลับมายังมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ง
ป ัจจ ุบ ันมหาว ิทยาล ัยอย ู ่ระหว ่าง
รวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานระบบความรับ
ผิดทางละเมิดและแพ่ง เพื่อขอรหัสเข้า
ใช้งานกับกรมบัญชีกลางอีกครั้ง 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
2 กรณีการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยนครพนมเกี่ยวกับ

การประเมินการทดลองการปฏิบัติงาน จากการ
พิจารณาข้อมูลพบว่ามหาวิทยาลัยนครพนม
ประเมินการทดลองการปฏิบัติงานของบุคลากร
โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื ่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติงานสำหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม โดยข้อ 7 ระบุ
ว่า ให้คณะกรรมการทำหน้าที ่ประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของ ผู้ทดลองปฏิบัติงานตาม

เมิน และมาตรฐานระรายการประเมิน วิธีการป
หรือเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในข้อ  3 ทำ

การประเมินสองครั้ง โดยประเมินครั ้งแรกเมื่อ
ทดลองปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาหกเดือนและ
ประเมินครั้งที่สอง เมื่อทดลองปฏิบัติงานครบสิบ
สอง เด ือน เว ้นแต ่  คณะกรรมการไม ่อาจ
ประเมินผล การทดลองปฏิบัติงานในแต่ละครั้งได้
อย่างชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ทดลองปฏิบัติงานได้ลา
คลอดบุตร ลาป่วยซึ ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็น
เวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือ
กลับจากปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือลาเข้ารับการ
ต ร ว จ เ ล ื อ ก ห ร ื อ เ ข ้ า ร ั บ ก า ร เ ต ร ี ย ม พ ล 
คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื ่อทดลอง
ปฏิบัติงานครบสิบสองเดือนแล้วก็ได้ ในกรณีที่มี
การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานตามข้อ 
11(2) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้
ประเมินอีกครั้งหนึ่ง แต่ประกาศฯข้างต้นขัดกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ  .ศ .2551 โดยหมวด 3 ข้อ  12 
ระบุว ่า การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทำ
สัญญาจ้างตามแบบที ่คณะกรรมการ ก.บ.ม.

ที ่อธ ิการบดีำหนด โดยให้อธิการบดีหรือผู้ก
มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้างและแต่งตั้ง การ
ทดลองปฏิบัติงานให้ทดลองปฏิบัติงานหนึ่งปี เมื่อ
การทดลองปฏิบัติงานมีผลการประเมินว่าเป็นผู้มี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที ่คณะกรรมการ ก  .บ.ม. กำหนดจะ

ได้รับการต่อสัญญาจ้างตามข้อ  13  จากนี้นอก

1. มหาวิทยาลัยนครพนมควรมีกระบวนการให้
งานนิติการสอบทานประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมเห็นชอบ
และออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อป้องกัน
ข้อผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งในข้อกฎหมาย การ
กำหนดกระบวนการปฏิบ ัต ิควรม ีการหารือ
ร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนว
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความล่าช้า หรือ ความ
ไม่ครบถ้วนของเอกสารที ่ต ้องประกอบการ
พิจารณาของงานนิติการ 
 
2. มหาวิทยาลัยนครพนมควรทบทวนหรือยกเลิก
ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์
ก า รทดลองปฏ ิบ ั ต ิ ง านสำหร ั บพน ั ก ง าน
มหาว ิทยาล ัยนครพนม ตามมต ิท ี ่ ประชุม
คณะกรรมการบร ิ หา ร ง านบ ุ คคลประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ได้แจ้งไว้ และ
รวมถึงการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีมติกำหนดให้ปฏิบัติ 

เปลี ่ยนแปลง เพื ่อให้สามารถบังคับใช้ใหรือ ห้
ถูกต้องได้ 
 
3.มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน )Standard Operating  

Procedures :SOP  (เกี ่ยวกับการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การประเมิน  และผู้รับการประเมินได้รับทราบ

กระบวนการขั ้นตอนการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงในกรณีที่ไม่ผ่านการประเมิน 
ต้องมีกระบวนการแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบ 
พร้อมระบุสาเหตุที ่ไม่ผ่านการประเมินด้วยทุก
คร ั ้ง ท ั ้งน ี ้  การจ ัดทำมาตรฐานขั ้นตอนการ
ปฏิบัติงาน )Standard Operating Procedures  
: SOP) ควรจ ัดทำท ุกกระบวนงาน ของทุก
หน่วยงานเป็นการเร่งด่วนที่บุคลากรทุกคนควร
ดำเนินการ ในกรณีที่กระบวนงานเกี่ยวข้องหรือ
เชื ่อมโยงข้ามสายงาน ควรให้ร ่วมกันกำหนด
มาตรฐานขั้นตอนด้วยกัน 

งานนิติการได้แจ้งแนวปฏิบัติการเสนอ 
(ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศ
ต ่อคณะกรรมการกล ั ่ นกรองต่ อ
คณะกรรมการกลั ่นกรองกฎหมาย  
ตามบันทึกข้อความที่  อว 0609/ว 

2009 ลงวันที่ 12 พ.ค .65  
 
 
 
 
 
2. งานการเจ้าหน้าที ่ ได้ตรวจสอบ 
และร ่ า งป ระกาศมหาว ิ ทย าลั ย
นครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลอง
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ส ำ ห ร ั บ พ น ั ก ง า น
มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อนำเสนอ 
ก .บ.ม.  
 
 
 
 
 
3. อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวม
และวิเคราะห์ รายละเอียด ขั ้นตอน 
การปฏิบัติทุกขั้นตอน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
คณะกรรมการบร ิ หา ร ง านบ ุ คคลประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม (ก.บ.ม.) ในการประชุม

ครั ้งที่  12 / 2561 เมื ่อวันพฤหัสบดี ที่  15 
พฤศจิกายน  2561 มีมติให้ยกเลิกประกาศ

มหาวิทยาลัยนครพนม เรื ่อง หลักเกณฑ์การ
มหาวิทยาลัยทดลองปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน

นครพนม ปี  2551 แล ้ว แต ่มห าว ิทยาลัย
นครพนมยังไม่ได้ดำเนินการยกเลิกประกาศ
ดังกล่าว 

 
 

3 กรณีบุคลากรของวิทยาลัยการบินนานาชาติได้
ฟ้องร้องต่อศาลกรณีมหาวิทยาลัยนครพนมผิด
ส ัญญาจ ้างแรงงาน ไม ่จ ่ายเง ินเด ือนให ้กับ
บุคลากรของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งข้อมูล
เบื ้องต้นพบว่า มีบุคลากรของวิทยาลัยการบิน
นานาชาติบางรายได้รับเงินเดือนด้วยเงินรายได้
ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ แต่วิทยาลัยการ
บินนานาชาติมีเงินรายได้ไม่เพียงพอสำหรับการ
จ่ายเงินเดือนให้กับบุคลากร อีกทั้ง มีบุคลากร
ของวิทยาลัยการบินนานาชาติบางรายไม่มีคำสั่ง
จ้างและสัญญาจ้าง หรือบางรายมีคำสั่งจ้างแต่ไม่
มีสัญญาจ้าง ซึ่งกระบวนการจัดทำคำสั่งจ้างและ
ส ัญญาจ ้างน ั ้นงานการเจ ้าหน้าท ี ่กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี แจ้งว่าวิทยาลัยการบิน
นานาชาต ิ จ ะ เป ็ นผ ู ้ จ ั ดทำ ให ้ อ ธ ิ ก า รบดี
มหาวิทยาลัยนครพนมลงนาม โดยไม่ผ่านงานการ
เจ้าหน้าที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ทำให้
งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
จะไม่มีข้อมูลการจ้างบุคลากรบางราย 
  
   
 

1. มหาวิทยาลัยนครพนมควรแจ้งให้หน่วยงานที่
มีการจัดทำคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างเอง โดยไม่
ผ ่านงานการเจ้าหน้าที ่ กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ส่งคำสั่งจ้างและสัญญาจ้างให้งานการ
เจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นครพนมทั้งหมด 
 
2 .  จ ากการว ิ เ ค ราะห ์ ข ้ อม ู ล ในภาพรวม 
คณะกรรมการตรวจสอบฯเห็นว่า มหาวิทยาลัย
นครพนมยังขาดขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละ
งานที่ชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไม่
ถ ูกต ้องและไม ่ครบถ ้วนตามระเบ ียบหรือ
หลักเกณฑ์ที ่กำหนด และส่งผลให้เกิดความ
เส ี ยหายต ่ อมหาว ิทยาล ั ยตามมา  ด ั งนั้ น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ฯ จ ึ ง เ ห ็ น ว่ า 
มหาวิทยาลัยนครพนมควรมอบหมายให้ทุก
หน่วยงานจัดทำขั ้นตอนการปฏิบัติงาน Flow 
Chart ในทุกงาน โดยอ้างอิงระเบียบ แบบฟอร์ม
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่ใช้ในแต่
ละขั้นตอน เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน
การทำงานได้ชัดเจนขึ้น และลดโอกาสผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เพื่อให้ผู ้รับบริการได้
เข้าใจกระบวนการในการรับบริการและสามารถ
เข้ารับบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ตามข้อ 1 มหาวิทยาลัยนครพนมได้
ดำเนินการให้หน่วยงานที่มีการจัดทำ
คำสั ่งจ้างหรือสัญญาจ้างเองส่งคำสั่ง
จ้างและสัญญาจ้างให้งานการเจ้าหน้าที่ 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เพื่อเก็บ
ร ว บ ร ว ม ข ้ อ ม ู ล บ ุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว 
ตามข้อ 2 อยู ่ในระหว่างดำเนินการ
รวบรวมและวิเคราะห์ รายละเอียด 
ขั้นตอน การปฏิบัติทุกขั้นตอน 
 

4 กรณีมหาวิทยาลัยนครพนมถูกร้องเรียนเรื่องการ
เบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน
สอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนมไม่ปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระ
งานสอนของมหาวิทยาลัยนครพนมมีความถูก
ต้องเป็นตามระเบียบ หากมหาวิทยาลัยนครพนม

มหาว ิทยาล ัยนครพนมอยู ่ระหว ่าง
ดำเน ินการจ ัดทำระเบ ียบการเบิก
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน
สอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ  .ศ.
2551 โดยมหาวิทยาลัยนครพนมได้มีการจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานให้กับอาจารย์นอกเหนือหรือ
แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว  

มีการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน
ภาระงานสอนที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่
กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้มหาวิทยาลัยนครพนม
ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน และ
นอกจากนี ้พบว่า มหาวิทยาลัยนครพนมได้
เบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานจากงบประมาณเงิน
รายได้ ตามที่ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง ข้อกำหนดในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ประกาศ ณ ว ันที ่  12 มกราคม 

2562 ได ้กำหนดไว ้  ด ังน ั ้น มหาว ิทยาลัย
นครพนมอาจจัดทำระเบียบเงินรายได้เกี ่ยวกับ
การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระ
งานสอนของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยขั้นตอน
การจัดทำระเบียบให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด และเมื ่อมีการ
บังคับใช้ระเบียบแล้ว ควรแจ้งให้บุคลากรทุกคน
รับทราบเพื่อความเข้าใจและถือปฏิบัติร่วมกัน 

จ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกิน
ภาระงานสอน 

 
 
(6) การสอบทานการดำเนนิงานของมหาวิทยาลัยให้เปน็ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงข้อกำหนด

อื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 มหาวิทยาลัยนครพนมมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน

รายได ้ ไม ่ช ัด เจน และหล ักเกณฑ ์จ ัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิยาลัยนครพนม
ยังไม่ได้ร ับการอนุมัต ิจากสภามหาวิทยาลัย
นครพนม  

มหาวิทยาลัยนครพนมควรเร่งดำเนินการแก้ไข
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัยนครพนม และ
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ให้เรียบร้อย เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมมี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการเงินรายได้ 

1 .  ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย น ค ร พ น ม ไ ด้
ดำเนินการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ  .ศ .
2566 โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ส ภ าม ห า ว ิ ท ย า ลั ย
นครพนม ในการประช ุมคร ั ้ งที่  
10/2565 เมื ่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2565 
2.  การแก้ไขระเบียบเงินรายได้ กอง
นโยบายและแผนได ้ดำ เน ินการ
ปร ับปร ุงข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาลัย
นครพนม ว ่าด ้วยเง ินรายได ้ของ
มหาวิทยาลัย พ  .ศ .2555 โดยการ
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
แก้ไขใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจาก ระเบียบ
เดิมมีข้อบกพร่องหลายประการ และ
มีการยกร่างระเบียบเพิ่มเติมอีกสอง
เรื ่อง ได้แก่ ระเบียบมหาวิทยาลัย
นครพนม ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
ของหน่วยงานจากเงินรายได้ และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่า
ด้วยเงินทดรองราชการของบุคลากร
จากเง ินรายได้  ซ ึ ่ งจะได ้นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นครพนม ในวันที ่  14 มิถ ุนายน 

2565 และเสนอสภามหาวิทยาลัย
นครพนมพิจารณาต่อไป 

2 การเบ ิกจ ่ายเง ินประจำตำแหน่งของร ักษา
ราชการแทนผ ู ้อำนวยการกอง สำน ักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เนื่องจากสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เห็นชอบโครงการ
จัดตั้งกองขึ้นใหม่จำนวน 3 กอง แต่ไม่ได้ทำเป็น
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและไม่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา การจัดตั้งกองใหม่ดังกล่าวจึง
ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายที่จะจ่ายค่าตอบแทน
ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง และพบว่า
การกำหนดค่าตอบแทนตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบที่นำเสนอ 2 ฉบับมีความแตกต่างกัน  

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้มหาวิทยาลัย
นครพนมมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และเพื่อให้
มีการควบคุมภายในที่ดีในการแก้ไข  /ปรับปรุง  
กฎระเบียบใด ต้องมีการสอบยันความเรียบร้อย  
ถูกต้อง ครบถ้วนของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับนั้นๆ  
ก่อนนำมาถือปฏิบัติ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม โดย
แบ ่ ง ส ่ วนร าชการ ในสำน ั ก ง าน
อธิการบดี ดังนี้ 

    )1 (กองบริหารงานทั่วไป  
    )2 (กองนโยบายและแผน  

    )3 (กองพัฒนานักศึกษา  
    )4 (วิชาการกองบริหาร  

    )5 (กองบริหารทรัพยากรมนุษย์  
    )6 (กองคลังและพัสดุ  

ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง 
การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
นครพนม 
พ  .ศ  .2565 ประกาศ ณ วันที่ 30 
มีนาคม พ.ศ . 2565 

3 กรณีที ่ม ีการเดินทางไปราชการเพื ่อเข้าร ่วม
โครงการ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการ
ดำเนินการ เช่น กำหนดการเดิมระบุว่าการ
ดำเนินโครงการถึงเวลา 13. 00 น. แต่การ
ดำเนินการจริงนั ้นได้เกินเวลา  13.00 น  .ที่

กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งหน่วยงานได้มีการเบิก

หน่วยงานควรขออนุมัติระยะเวลาการดำเนินการ
และค่าใช้จ่ายต่อผู้บังคับบัญชาเพิ่มเติม เพื่อให้
ครอบคลุมระยะเวลาดำเน ินการและเพื ่อให้
เอกสารการเบิกจ่ายชัดเจนและสอดคล้องกับ
ข ้อเท ็จจร ิง จากกรณีด ังกล ่าวมหาว ิทยาลัย
นครพนมควรกำชับให้คณะ  /วิทยาลัย/สำนัก/

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนแจ้งงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินการ
ตามข ้อเสนอแนะ และนำเสนอที่
ประชุมผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ร่วมโครงการดังกล่าวโดยนับชั่วโมงการเดินทาง
ไปราชการเกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน แต่หาก
คำนวณเวลาการเด ินทางไปราชการตาม
กำหนดการแล้วจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่ถึง 12 
ชั่วโมงแต่เกิน 6 ชั่วโมง เป็นครึ่งวัน ซึ่งจะเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงได้ 120 บาท 

สถาบัน ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
และแบบแผนของทางราชการ 

4 กรณีเชิญบุคคลภายนอกมาบรรยายให้ความรู้
นักศึกษาในเนื้อหารายวิชาเรียน โดยมีการเบิก
ค่าสมมนาคุณวิทยากรให้แก่ผู ้มาบรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษา  

กรณีเช ิญบุคคลภายนอกมาบรรยายให้ความรู้
นักศึกษาในเนื้อหารายวิชาเรียน โดยมีการเบิกค่า
สมมนาคุณวิทยากรให้แก่ผู้มาบรรยายให้ความรู้แก่
นักศึกษา ซึ่งการเบิกค่าสมมนาคุณวิทยากรถือว่า
เป็นเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ  .ศ  .2549  และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยระเบียบได้ระบุว่า  “การฝึกอบรม  ”
หมายความว่า “การอบรม การประชุมทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดู
งาน การฝึกงาน หรือที ่เร ียกชื ่ออย่างอื ่นทั ้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือ
หลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื ่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  โดย ไม ่ ม ี ก า รร ั บปร ิญญาหรื อ
ประกาศน ียบ ัตรว ิ ช าช ีพ   ”ด ั งน ั ้ นการ เชิญ
บุคคลภายนอกมาบรรยายให้ความรู้นักศึกษาใน
เนื้อหารายวิชาเรียน จึงไม่เข้าข่ายการเบิกจ่ายใน

ยบการระเบียบกระทรวงการคลังว ่าด้วยระเบี
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ

ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ  .2549 เนื ่องจาก
เนื้อหาที่บรรยายในรายวิชาที่เป็นการเรียนการสอน
และมีการรับปริญญาเมื่อเรียนจบหลักสูตร หาก
หน่วยงานเชิญบุคคลภายนอกมาสอนหรือบรรยาย
ให้ความรู้แก่นักศึกษาในเนื้อหารายวิชาเรียนและมี
การรับปริญญาเมื่อจบหลักสูตรควรดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ  .ศ . 2551 
จากกรณีดังกล่าวมหาวิทยาลัยนครพนมควรกำชับ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนแจ้งงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินการ
ตามข ้อเสนอแนะ และนำเสนอที่
ประชุมผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ให้คณะ  /วิทยาลัย ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและแบบแผนของทางราชการ 
 

5 กรณีการเบิกค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบใน
โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  )โรงเรียนสาธิต
ฯ) ซึ ่งเป็นกรรมการบุคคลภายนอก โดยจ่าย
ค่าตอบแทนวันละ  600 บาท แต่ไม่มีระเบียบ

อ้างอิงในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
 

จากกรณีดังกล่าวหากมีการเชิญบุคคลภายนอกมา
เป็นคณะกรรมการให้กับหน่วยงาน หน่วยงาน
สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใ ห ้ ก ั บ บ ุ ค ค ล ภ า ย น อ ก ไ ด ้  ต า ม ห น ั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/13649 ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2526 และหากหน่วยงานมีความ
ประสงค์จะเบิกค่าตอบแทนให้คณะกรรมการแต่ไม่
มีระเบียบเบิกจ่าย และหากหน่วยงานมีความ
ประสงค์จะเบิกค่าตอบแทนให้คณะกรรมการแต่ไม่
มีระเบียบในการเบิกจ่าย หน่วยงานสามารถจัดทำ
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินโดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณา 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
นครพนม พ .ศ.2548  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบรองอธิการบดีฝ่ายแผนแจ้งงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ดำเนินการ
ตามข ้อเสนอแนะ และนำเสนอที่
ประชุมผู้บริหารได้รับทราบโดยทั่วกัน 

6 เอกสารเลขที ่ 3600007316 ลงวันที ่ 26 
ม ิ ถ ุ น า ย น  2 5 6 5  แ ล ะ เ อ ก ส า ร เ ล ข ที่  
3600007010 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 
งบประมาณที่เบิกในระบบ GFMIS กับขออนุมัติ
งบประมาณไม่ตรงกัน   

หากมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการเบิกจ่าย
จะต้องให้ผู ้ม ีอำนาจอนุมัติก ่อนจะดำเนินการ
เบิกจ่าย 
   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 

7 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผล
การะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย
นครพนมใช ้ เง ินงบประมาณรายได ้ ในการ
เบิกจ่าย ซึ ่งตามระเบียบสามารถเบิกจ่ายใน
งบประมาณแผ่นดินได้  

หากมีการขอใช้งบประมาณรายได้ในการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวควรชี้แจงสาเหตุในหนังสือขอ
อนุมัติด้วยทุกครั้ง จากกรณีนี้ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ชี ้แจงว่าเหตุใดจึงใช้งบประมาณรายได้ในการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลกา
ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 

8 เอกสารการเบิกจ่ายบางฎีกา ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
ของผู้รับเงินแนบประกอบเอกสารการเบิกจ่าย 

เมื่อมหาวิทยาลัยนครพนมได้จ่ายเงินให้กับผู้มีสทิธิ์
รับเงินแล้ว ควรแจ้งให้ผู้รับเงินนำใบเสร็จรับเงินมา
ให้เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน ตามที่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการนำเงินส่งคลัง พ  .ศ  . 2562 ข้อ 39 และ    
ข้อ 44 ได้กำหนดไว้ หากมหาวิทยาลัยนครพนม
ได้ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการ
รับเงินจากผู้รับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับ อาจเป็นไป
ได้ว่าบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลธรรมดาซึ ่งจด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
ทะ เบ ี ยนพาณ ิ ช ย ์ หลบ เล ี ่ ย งภาษ ี  ด ั ง นั้ น 
มหาวิทยาลัยนครพนมจึงควรดำเนินการแจ้ง
สรรพากร เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป 

 
(7) การสอบทานด้านการบริหารงบประมาณ 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 การจ ั ดทำแผนงบประมาณ เน ื ่ อ ง จ าก

มหาวิทยาลัยนครพนมมีสถานะการเงินในไตร
มาสแรกปีงบประมาณ พ  .ศ .2563 เมื่อวันที่ 

28 มกราคม  2563 ม ี เง ินรายได ้ต ิดลบ  
นอกจากนี้คณะ/หน่วยงานต่างๆ ยังไม่มีเงิน
สำรองจ่าย ทำให้ขาดสภาพคล่อง   

 

มหาวิทยาลัยฯควรพิจารณาเกณฑ์ในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายเง ินรายได้ว ่าสามารถให้
คณะ  /หน่วยงานใช้จ่ายเงินได้ร้อยละเท่าใดของ
เงินรายได้ที่เหลือหลังจากหักสมทบเป็นรายได้

หาวิทยาลัยนครพนมแล้ว ว่าเงินส่วนกลางของม
รายได้ส่วนที่เหลือนั้น คณะ/หน่วยงาน สามารถ
เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านแผนต้องทำการ
วิเคราะห์ข ้อมูลรายรับจริงแต่ละไตรมาสมา
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและรายงานต่อผู้บริหาร 
เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้หน่วยงานขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน 

     ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น  ไ ด้
ดำเนินการรายงานวิเคราะห์สถานะ
เง ินรายได้ ประจำเดือน ทุกเดือน
เสนอต ่ อคณะกรรมการบร ิหาร
มหาว ิทยาล ัยนครพนม เพ ื ่ อ ให้
ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  
     จ า ก ป ั ญ ห า ก า ร จ ั ด ท ำ แ ผ น
งบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
นครพนมมี ยังไม่มีเงินสำรองจ่าย ทำ
ให้ขาดสภาพคล่อง สถานะการเงินใน
ไตรมาสแรกป ีงบประมาณ พ  .ศ .
2563 เม ื ่อว ันท ี ่  28 มกราคม  

2563 มีเงินรายได้ติดลบ นอกจากนี้
คณะ/หน่วยงานที่ขาดสภาพคล่องจะ
เป็นหน่วยงานที ่จ ัดตั ้งตามมติสภา  

จ ำนวนและ เป ็ นหน ่ ว ย ง านท ี ่ มี
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ โดยใน
ไตรมาสแรกหน่วยงานดังกล่าวได้
จ ัดทำแผนเสนอสภาเพื ่อขอใช้เงิน
สะสมมาสำรองจ่าย 

2 จากการสอบทานการตรวจสอบและการบริหาร
งบประมาณและการปฏ ิบ ัต ิ งานตามแผน  
ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ  .ศ  .2 5 6 5 
คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ คือ การ
รายงานผลการเบิ กจ ่ ายประจำเด ือนของ
มหาวิทยาลัยนครพนมต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น กองนโยบายและแผน
จะใช้ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินจากระบบ BMIS  ซึ่งเป็นระบบควบคุม
งบประมาณ   แต่งานการเงินจะเบิกจ่ายเงินของ

มหาวิทยาลัยนครพนมต้องมีการกระทบยอดการ
เบิกจ่ายเงินระหว่างงานแผนและงานการเงิน และ
ในการรายงานข้อมูลจะต้องรายงานข้อมูลการใช้
จ่ายจริง และข้อมูลการควบคุมงบประมาณและ
การใช้จ่ายเงินจากงานแผนและงานการเงินควรมี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
มหาวิทยาลัยนครพนมผ่านระบบบัญชี 3 มิติ  
จากข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้เกิดผลต่างเกิดขึ้น   
 
 
(8) การสอบทานการตรวจสอบแนวนโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 
     ด้านสารสนเทศ 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 1.1 การกำหนดรายละเอียดประกาศนโยบาย

แ ล ะ แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ ฯ  ย ั ง ไ ม ่ เ ป ็ น ไ ป ต า ม
พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยการกระทำความผิด
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  พ  .ศ . 2 5 5 0 
พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  )ฉบับที่ 2) พ  .ศ . 2560 ที
กำหนด และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล ็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ  .ศ . 2553 ซึ่ง
ยังไม่ได้รับรองจากคณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
1.2 ระบบการจัดเก็บข้อมูล Log ยังไม่เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์  พ  .ศ .5 5 02 
พระราชบัญญัต ิว ่าด ้วยการกระทำความผิด
และประกาศคณะกรรมการธ ุ รกรรมทาง
อิเล ็กทรอนิกส์ เร ื ่อง แนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ  .ศ . 2553 
กำหนด  

มหาวิทยาลัยนครพนมควรกำหนดรายละเอียด
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติฯ ให้เป็นไปตาม
พระราชบ ัญญัต ิว ่าด ้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ  .ศ . 2550 พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

 )ฉ บ ั บ ที่  2 )  พ  .ศ . 2 5 6 0  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื ่อง 
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของ
ร ัฐ  พ  .ศ . 2553 เพ ื ่ อ ให ้ ได ้การร ับรองจาก
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 

2 ยังไม่มีประกาศหรือมาตรการกำหนดบทลงโทษ 
แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการลักลอบใช้ Software 
ที่ผิดกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำประกาศหรือ
มาตรการกำหนดบทลงโทษ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ในการลักลอบใช้ Software ที่ผิดกฎหมาย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 

3 ยังไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทางด้าน
สารสนเทศของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านสารสนเทศของหน่วยงาน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้
มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายใน 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
นัดประชุมก ับฝ ่ายบริหารเพื ่อเร่ง
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 
 (9) การกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายใน 
 

ท่ี ประเด็นปัญหา  /การดำเนินการ  ข้อเสนอแนะ 
ความคืบหน้าของ 

มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
1 การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี

งบประมาณ พ .ศ. 2565 และแผนการตรวจสอบ
ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 256 5 - 
พ .ศ.2567  

1.ควรอธิบายที่มาของการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงในระดับสูง กลาง ต่ำ ว่านำข้อมูลมา
จากแหล่งใด 
2. ควรแยกประเภทของประเด ็นท ี ่ นำมา
ตรวจสอบว ่ าม ี แหล ่ งท ี ่ ม าจากท ี ่ ใ ด  เ ช่ น 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยนครพนม ข้อเสนอแนะจากฝ่าย
บริหาร ข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ
ของสำนักตรวจเง ินแผ่นดินจังหวัดนครพนม 
ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการดำเนินงานของ
คณะอน ุกรรมการจ ัดระเบ ียบด ้านการเงิน 
งบประมาณ และทรัพย์สิน จากการตรวจสอบ
ของหน่วยตรวจสอบภายในในปีที่ผ่านมา เป็นต้น 
แล้ววิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความเสี ่ยง และ
กิจกรรมที่จะต้องนำมาแก้ไขปัญหา โดยจัดทำ
เป็นตารางวิเคราะห์ 
3. ควรประเมินความเสี่ยงว่ากิจกรรมใดที่เสี่ยง
ม า ก  ค ว ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ต ร ว จสอ บ ก ่ อ น ใน
ปีงบประมาณ พ .ศ.2565  
4. ให้นำแผนพัฒนาบุคลากรและงบประมาณที่ใช้ 
บรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 
5. ควรแยกหัวข้อตารางงานตรวจสอบและงาน
นอกเหนือจากการตรวจสอบออกจากกัน  
6. ให้นำผลจากการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ระยะ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 - 

พ.ศ .2567 มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการ
ตรวจสอบประจำปี 

หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ
จ ัดทำแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ  .ศ . 2565 
และแผนการตรวจสอบระยะ 3 ปี 

าณ พ.ศประจำปีงบประม . 256 5 - 
พ  .ศ .2567 ตามที ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอแนะแล้ว 

2 การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วย
ตรวจสอบภายใน  มหาว ิทยาล ัยนครพนม 
ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2565  

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบ กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน หน ่วยตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.
2565 
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
3 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วย

ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม 
1. กระบวนการประเมินความเส ี ่ยงเพื ่อวาง
แผนการตรวจสอบ ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ  .ศ  .2561 ใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 2010 การวางแผน

การตรวจสอบ และข้อ  2020 การเสนอและ
อน ุม ัต ิแผนการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ภายในเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี ด ังน ั ้นเพื ่อให้เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดให้เปลี ่ยนจากอธิการบดีหาวิทยาลัย
นครพนม เป็น ให้เสนออธิการบดีก่อนเสนอ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยอนุม ัต ิ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
และให้กำหนดระยะเวลาด้วย 
2. กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

     2 . 1 ให้หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนการ
ตรวจสอบภายในประจำปี ไปยังหน่วยรับตรวจ

ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน  17 หน่วยรับตรวจ   
เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบว่าจะตรวจสอบเรื่อง

ใดบ้าง    
     2 . 2 การเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  ไม่

ต ้องแจ ้งหน ่วยร ับตรวจล ่วงหน ้าว ่าจะเข้ า
ตรวจสอบวัน เวลาใด โดยให้นำหนังสือขอเข้า
ตรวจสอบไปพร้อมกับวันที่เข้าตรวจสอบ 
3. กระบวนการรายงานผลการตรวจสอบ และ
ติดตามผลการตรวจสอบ 

     3 . 1 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำ
ร่างรายงานผลการตรวจสอบเพื่อแจ้งหน่วยรับ
ตรวจเบื ้องต้น หากหน่วยรับตรวจมีข้อเสนอ
เพ ิ ่มเต ิม ให ้นำไปปร ับเพ ิ ่มในรายงานฉบับ
สมบูรณ์  
     3 . 2 ประชุมปิดตรวจ โดยเชิญผู้บริหารของ

หน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้ที ่เกี ่ยวข้อง เข้า
ร่วมรับฟังผลการตรวจสอบ โดยหน่วยรับตรวจ
สามารถช ี ้แจงประเด ็นข ้อตรวจพบต่างๆได้ 

ตามข้อ 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 
และ 3.4 หน่วยตรวจสอบภายในได้
ดำเน ินการตามท ี ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะแล้ว โดย
ในข้อ 3.4 หน่วยตรวจสอบภายในได้
จ ั ดทำประกาศเพ ื ่ อกำหนดแนว
ทางการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
นครพนม เร ื ่อง การต ิดตามการ
รายงานผลการปฏ ิบ ั ต ิ ง านตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  มหาว ิทยาล ั ยนครพนม 
ประกาศ ณ ว ันท ี ่  30 ม ีนาคม  

2565 และได้แจ้งเวียนให้หน่วยรับ
รวจทราบแล้ว ตามบันทึกข้อความต

ที่ อว  0609 / ว 1413 ลงวันที่  30 
มีนาคม 2565  
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มหาวิทยาลัยในการดำเนินการ 
จากนั้นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบ
ผลการตรวจสอบ  

     3 . 3 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับ
แล้วส่งไปยังหน่วยรับตรวจเพื่อทราบสมบูรณ์ 

และดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
     3 . 4 การต ิดตามผลการดำเน ินการตาม

ข้อเสนอแนะในปีงบประมาณ พ  .ศ .2565 ของ
หน่วยรับตรวจ โดยควรกำหนดเป็นแนวทางดังนี้ 
หากหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลา 30 วัน

ที ่ร ับรายงานผลการตรวจสอบ ให้หลังจากวัน
หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำหนังสือติดตามทวง
ถาม โดยครั้งที่ 1 กำหนดให้ตอบกลับมาภายใน  

15 วันหลังจากที่ได้รับหนังสือ  และครั ้งที่  2 
กำหนดให้ตอบกลับมาภายใน  7 วันหลังจากที่

ได้รับหนังสือ  หากทำหนังสือติดตาม  2 ครั้งแล้ว  
ยงานผล ให ้หน ่วยหน ่วยร ับตรวจย ังไม ่รา

ตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เพ ื ่อพ ิจารณารายงานต ่อสภา
มหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป 

3 ความ เช ี ่ ย วช าญและการพ ัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน  
    

หน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรไว้ล ่วงหน้า เพื ่อเป็นการวางแผนว่า
บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในจะเข้ารับการ
พัฒนาความรู้ในเรื่องใดในแต่ละปี 

หน ่วยตรวจสอบภายในได ้จ ัดทำ
แผนพ ัฒนาบ ุ คล ากร  ประจำปี
ง บป ระม าณ  พ  .ศ . 2565  ต าม
ข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

 
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะกรรมการตรวจสอบยังไม่ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ โดยจะประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
ปีงบประมาณถัดไป  
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3. สรุปและขอ้เสนอแนะในภาพรวม 
 3.1 ด้านการบริหาร  
  3.1.1 มหาวิทยาลัยนครพนมมีปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินย้อนหลัง อีกทั้ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนครพนมเนื่องจาก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นต่อรายงานการเงินได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมควรดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาการบันทึก
บัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินย้อนหลังของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมควรจ้าง
บุคลากรเพ่ิมหรือจ้างบริษัทเพื่อมาจัดทำรายงานการเงินย้อนหลังของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นการเฉพาะ หรือให้
เจ้าหน้าที่บัญชีของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย มาช่วยราชการเพื่อจัดทำบัญชีย้อนหลัง โดยในคำสั่งควรกำหนด
ระยะเวลาการจัดทำบัญชีแยกเป็นรายปีว่าจะจัดทำให้แล้วเสร็จเมื ่อใด และให้ผู ้ที ่ได้รับมอบหมายรายงาน
ความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นระยะ เพื่อให้รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยนครพนมมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
 3.1.2 มหาวิทยาลัยนครพนมยังขาดขั ้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่ชัดเจน ซึ ่งส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด และส่งผลให้ เกิดความเสียหาย
ต่อมหาวิทยาลัยตามมา ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมควรมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
Flow Chart ในทุกงาน โดยอ้างอิงระเบียบ แบบฟอร์มหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน 
เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจนขึ้น และลดโอกาสผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง เพื่อให้
ผู้รับบริการได้เข้าใจกระบวนการในการรับบริการและสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  
  3.1.3 ผู้บริหารขององค์กรหากเพิ่มเติมการกำกับและควบคุมตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กร 
 
 3.2 ด้านการดำเนินงาน 
  3.2.1 มหาวิทยาลัยนครพนมต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงการ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแล ดังนั้น เพื่อให้กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่สำคัญของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ฯ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกฎระเบียบเงินรายได้ และพิจารณาดำเนินการออกประกาศเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
  3.2.2 มหาวิทยาลัยนครพนมควรให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้ในการการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
เป็นต้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนมยังคงมีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ และมีการเรียกเงินคืนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
  3.2.3 การจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน กรณีจ่ายงบประมาณเงินรายได้และจ่ายเงินยืมทดรอง
ราชการ มหาวิทยาลัยนครพนมควรเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินโดยวิธีการจ่ายเช็คเป็นวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารเข้า
บัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและการจ่ายเงิน 
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  3.2.4 มหาวิทยาลัยนครพนมควรพิจารณาวิธ ีการร ับชำระเง ินเป็นการร ับชำระด้วยบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) หรือรับชำระเงินโดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อความสะดวกในการรับชำระเงินและป้องกันความเสี่ยงในการเก็บรักษาเงินสด 
  3.2.5 มหาวิทยาลัยนครพนมต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามกฎหมาย ระเบียบทุก
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานเช่นเดียวกับกรณีการก่อสร้างอาคารหอประชุมฯ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมไม่มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการก่อสร้าง โดยเป็นการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่กระบวนการแรกของการจัดซื้อจัดจ้าง จึงส่งผลให้การก่อสร้างอาคารหอประชุมฯไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด การส่งมอบงาน และการตรวจรับงานล่าช้า ทำให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน และแสดงให้เห็นว่า
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่กำหนดไว้ เพราะหากมหาวิทยาลัย
นครพนมดำเนินการถูกต้องการก่อสร้างอาคารหอประชุมฯ ก็จะแล้วเสร็จภายในกำหนดและสามารถใช้ประโยชน์
ได้  
 
 3.3 ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

 3.3.1 มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมภารกิจของ มหาวิทยาลัย
นครพนม และควรกำหนดตัวชี้วัดตัวชี้วัดความสำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ชัดเจน สะท้อนผลการ
ดำเนินงานและสอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง 

 3.3.2 มหาวิทยาลัยนครพนมควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของมหาวิทยาลัยด้วย 
เพื่อให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังการ
ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
             
             
             
             
             
             
             
  


