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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  1/2561 เม่ือวันเสาร์  ท่ี  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 
ได้รับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  1/2561 

วันเสาร ์ ที่  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 

เวลา  09.30  น. 

ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น  5  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์   รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

       นครพนม 

7.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

8.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สริะธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

11.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

12.  ดร.ฑรีัตม ์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 

   อุตสาหกรรมบริการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
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13.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

14.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

15.  ว่าที่รอ้ยตรี กาญจน์  กันปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

16.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต ์ สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม  ทาทอง ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  อาจารย์เอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นายสุชาติ  ศรีอุบล        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นายฉลาด  แพงดวงแก้ว        เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาวเปรมใจ  ผิวผ่อง        เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ ์     นักวิชาการเงนิและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม  ศาสตราจารย์พิ เศษ ดร .ภาวิช  ทองโรจน์   นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประธานการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม ตามระเบียบ

วาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

หนังสือแจ้งขอสละสิทธิผ์ู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 ตามบันทึกข้อความที่  ศธ 0514.7.2.14/2665 ลงวันที่  28 พฤศจิกายน  

พ.ศ. 2560เรื่อง ขอสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม  นั้น 
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 ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น หนึ่งใน 3 บุคคลที่ได้รับการ

เสนอชื่อเป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ยื่นหนังสือขอสละสิทธิ์

เนื่องจากได้รับหนังสือจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ที่  รจภ 001/1406 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน  

2560 เรื่อง ขอยืมตัวข้าราชการช่วยด าเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  คือ ศาสตราจารย์

นายแพทย์  บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น ไปปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป หรือจนกว่าภารกิจของวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะแล้วเสร็จ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  

เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม          

คร้ังที่ 14/2560  เมื่อวันอังคาร  ที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

14/2560  เมื่อวันอังคาร  ที่ 14  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 เป็นรายหน้าและที่ประชุมได้ให้แก้ไข

รายงาน การประชุมดังนี้ 

1.  หน้า 1 ผู้มาประชุม ล าดับที่ 12. ให้ตัดชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารออก 

2. หน้า 7 วาระที่ 5.2 “ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรญิญาตรี 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ)” แก้ไขเป็น “คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)” 

3. หน้า 7 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 4 “...เนื่องจากจ านวนนักเรียนยังจ านวนไม่มาก...” 

แก้ไขเป็น  “...เนื่องจากจ านวนนักเรียนยังไม่มาก...”   

4. หน้า 7 มติ ข้อ 2. บรรทัดที่ 3 “...(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)” แก้ไขเป็น“...

(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ให้น าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป” 

5. หน้า 8 “มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติปริญญาให้แก่...” แก้ไขเป็น “มติ อนุมัติ

ปริญญาให้แก่...” 

6. รายงานการประชุมลับ  หน้า 1 ผูม้าประชุม ล าดับที่ 12.  ให้ตัดชื่อ              

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหารออก 
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7. รายงานการประชุมลับ หน้า 5 ย่อหน้าที่  1 ข้อ 2. “2. นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า 

นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า...” แก้ไขเป็น “นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า...” 

8. รายงานการประชุมลับ หน้า 5 ย่อหน้าที่ 2 “ซึ่งเป็นวันที่ส านักงานอธิการบดี...” 

แก ้ไขเป็น “วันที่อนุมัติแต่งตั้งทั้ง 2 ราย วันที่ส านักงานอธิการบดีลงรับเอกสารการขอรับการประเมิน 

...  ” 

9. หน้า 7 ย่อหน้าสุดท้าย บรรทัดที่ 2 “...จ านวนทั้งสิ้น 16 คน ได้แก่...” แก้ไขเป็น 
“...จ านวนทั้งสิน้ 15 คน ได้แก่...” 

10.  รายงานการประชุมลับ หน้า 8 ล าดับที่ 11 ให้ตัดชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  

สุ่มเล็ก ออก และเรยีงตัวเลขตามล าดับถึงล าดับที่ 15. 
11.  รายงานการประชุมลับ หน้า 8 ย่อหน้าที่ 1 ให้ตัดออกทั้งสองบรรทัด คือ “...

ทั้งนี ้นายกสภามหาวิทยาลัยฯ...”  

12.  รายงานการประชุมลับ หน้า 8 ตารางสรุปคะแนน ช่องงดออกเสียงแก้ไขเป็น  

“0 คะแนน”   

13.  รายงานการประชุมลับ หน้า 8 ตารางสรุปคะแนนช่องรวมคะแนนเสียงแก้ไข
เป็น “15 คะแนนเสียง” 

14.  รายงานการประชุมลับ หน้า 10 ให้ตัดชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก 
ออก และเรียงตัวเลขตามล าดับถึงล าดับที่ 15. 

15. รายงานการประชุมลับ หน้า 11 ย่อหน้าที่ 1 ให้ตัดออกทั้งสองบรรทัด คือ      

“...ทั้งนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้ของดออกเสียง  เพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อ  15 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ”  

16.  รายงานการประชุมลับ ตารางสรุปคะแนนช่องงดออกเสียงแก้ไขเป็น“0 คะแนน” 
17.  รายงานการประชุมลับ ตารางสรุปคะแนนช่องรวมคะแนนแก้ไขเป็น  

“15 คะแนน” 

มติ  ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น และรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  14/2560  เมื่อวันอังคารที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 

2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่ 3.1  การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  เห็นชอบการแต่งตั้ ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์   มังคละคีรี   ต าแหน่ง  

รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
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วาระที่ 3.2    รายงานการประชุมลับ  

 รายงานการยื่นค าอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอุดรธานี  

 คดหีมายเลขด าท่ี 61,122/2558 หมายเลขแดงที่ 185,186/2560 ระหว่าง  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนมผู้ถูกฟ้องคด ีที่ 1 กับพวกรวม 2 คน   

วาระที่ 3.3   รายงานการประชุมลับ  

 การพิจารณารายงานการยื่นค าขอขยายระยะเวลาต่อศาลปกครองอุดรธานี  

 คดหีมายเลขด าท่ี บ 65/2560 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศริ ิ  

 ด ารงภคภากร  ผู้ฟ้องคด ีกับนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 1  

 และสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 2 

วาระที่ 3.4   รายงานการประชุมลับ  

  การพิจารณารายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัย        

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร และคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม (รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง)   

วาระที่ 3.5   รายงานการประชุมลับ  

การพิจารณารายงานการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2560  

วาระที่ 3.6 รายงานการประชุมลับ 

การพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการสอบวินัย ในกรณีบุคลากรหลายคน     

ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2560              

มีผลกระทบต่อชื่อเสยีงมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง  

 (-ไม่มี-) 
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  1/2561 เม่ือวันเสาร์  ท่ี  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 
ได้รับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่ 5.1   การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิสะสมมหาวิทยาลัยนครพนมประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

 มติ อนุมัติการขอใช้เงินสะสมมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 533,073 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่  5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติสาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)  (มคอ.2) คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  

  1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (มคอ.2)  

  2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 

2561  ในวาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้ด าเนินการแจ้งหลักสูตรฯ 

ดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ตอ่ไป 

วาระที่ 5.3    การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) (มคอ.2) 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  

  1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

  2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  13 มกราคม พ.ศ. 

2561 ในวาระที่ 5.2 เรื่อง การพิจารณาให้ความ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) เพื่อให้ด าเนินการแจ้งหลักสูตรฯ ดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  1/2561 เม่ือวันเสาร์  ท่ี  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 
ได้รับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 5.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

 มติ   

1.  ในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป ให้น าข้อมูล

และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้

ข้อมูลสมบูรณ์ประกอบการพิจารณาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. เห็นชอบการขอใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเริ่มใช้ปีการศึกษา  2560 เป็นต้นไปตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่ 5.5    รายงานการประชุมลับ 

วาระที่ 5.5.1 การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  

วาระที่ 5.5.2 การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร  

วาระที่ 5.6   การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพ 

   ของสถาบันภาษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหา

ผู้อ านวยการสถาบันภาษา   

 มติ เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของสถาบันภาษา

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา ขั้นตอนและ

วิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาผูอ้ านวยการสถาบันภาษา และเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหา 

ด าเนนิการตามขั้นตอนปฏิทินการสรรหาต่อไป 

 

วาระที่ 5.7   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของรักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  

1.  เห็นชอบการปรับเปลี่ยนหน้าที่ของ ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  รักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่อธิการบดีเสนอ 

 2.  มอบใหฝ้า่ยกฎหมายมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  1/2561 เม่ือวันเสาร์  ท่ี  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 
ได้รับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 5.8   การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

 นครพนม 

 มติ  เห็นชอบให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์   มั งคละคีรี  รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและความเสี่ยงรักษาราชการแทนคณบดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม อีกต าแหน่งหนึ่งต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัย จะมีค าสั่ง

เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

วาระที่ 5.9  การพิจารณาแนวทางการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มี 

 คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติและ 

 ลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2550  

 มติ ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม และให้น าเรื่องดังกล่าวไปทบทวนหรือตรวจสอบ

ในประเด็นคุณสมบัติ และการก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่ 5.10   การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  กับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  

 ทีป่ระชุมมขี้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ในเอกสารฉบับ (ร่าง) หน้าที่ 1 ให้ตัดข้อความที่ระบุไว้ ดังนี้ “ ข้อสังเกต ขอให้

ค านงึถึงคา่ใช้จ่าย...” 

2. ในเอกสารฉบับ (ร่าง) หน้าที่ 1 ให้เปลี่ยนข้อความที่ระบุไว้  ดังนี้ “บันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

กับ คณะมนุษย์ศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น... ”  

3. ในเอกสารฉบับ (ร่าง) หน้าที่ 1 ใหต้ัดข้อความที่ระบุไว้ในข้อ 1 “ ข้อ 1 ทั้งสองฝ่าย

ตกลงจะร่วมมือกันในด้านวิชาการ อาทิเช่น ... ” แก้ไขเป็น “ ข้อ 1 ทั้งสองฝ่ายตกลงจะร่วมมือกัน ใน

ด้านวิชาการ อาทิ… 

4. เห็นควรให้รองอธิการบดีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับ

ดังกล่าว 

  มติ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์

นครพนม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  1/2561 เม่ือวันเสาร์  ท่ี  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 
ได้รับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

วาระที่ 5.11  การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่อง การก าหนดอัตราค่า

บ ารุงการเช่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Access point)  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก  ต าแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย

และแผน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุญาตที่ประชุมถอนวาระการประชุม 

มติ ที่ประชุมให้ถอนวาระการพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนมเรื่องการ

ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการเชา่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Access point)  

วาระที่ 5.12 การพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัย  

ต่อผู้ด ารงต าแหน่งบรหิาร พ.ศ. ... 

  ที่ประชุมได้มีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

1. หน้า 4 “หมวด 3 การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน” ให้ปรับเป็น 

“หมวด 3 การสั่งพักงานหรอืสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน” 

2. หนา้ 4 และหน้า 5 ค าวา่ “พัก” แก้ไขเป็น “พักงาน”    

3. หนา้ 4 ยกข้อความใน (2) มาเป็น (4) 

4. หนา้ 4 ยกข้อความใน (2) มาเป็น (4) 

5. หนา้ 4 ยกข้อความใน (3) มาเป็น (5)  

6. หนา้ 5 ยกข้อความใน (5) มาเป็น (3) 

7.  หนา้ 6 ให้ตัดข้อ 22 ออกทั้งหมด 

8. เมื่อแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว มอบให้ฝา่ยกฎหมายให้น าเสนอ รองศาสตราจารย์          

ดร.สุมนต ์ สกลไชย ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง 

  มติ  เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย การด าเนินการทางวินัยต่อผู้

ด ารงต าแหน่งบริหาร พ.ศ. ... 

วาระที่ 5.13   การพจิารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการก าหนด 

  อัตราเงนิค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม จากเงนิรายได้ของ  

  มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

 ฝา่ยเลขานุการฯ ขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

  มติ ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม  
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  1/2561 เม่ือวันเสาร์  ท่ี  13  มกราคม   พ.ศ. 2561 
ได้รับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  2/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอื่นๆ  

 

วาระที่ 7.1   ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศกึษา  

                   (University Governance Programme: UGP) 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ได้มหีนังสือ ที่ ศธ 0509(4)/14047 

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา (University Gov-

ernance Programme: UGP) จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 7.2   บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง อ านาจเกี่ยวกับการออกระเบียบ 

                    ว่าด้วยการเงนิของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้มีหนังสือขอหารือส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดอัตราเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หรือไม่นั้น คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการพิจารณา

วางระเบียบหรอืออกข้อบังคับว่าด้วยเบี้ยประชุมให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 17.30 น.  

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นายฉลาด  แพงดวงแก้ว    ผูจ้ดรายงานการประชุม 


