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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม 

ครั้งที่  2/2561 

วันเสาร์  ท่ี  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ส านักงานอธกิารบด ี 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.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน ์ พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

7.  นายสมจิตต ์ สุวรรณทัสน์      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

8.  รองศาสตราจารย์ สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

9.  นางประภาศร ี ฉันทบุตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

11.  นายสากล  ภูลศิริกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

       นครพนม 

13.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

14.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
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17.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

18.  ดร.ฑรีัตม ์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท

ผูบ้ริหาร 

19.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

20.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานชิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

21.  ว่าที่รอ้ยตรี กาญจน์  กันปัญญา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

22.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1. พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

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 

9. นางสาวอารรีัตน ์ ชาญกัน       นักวิชาการศกึษา 

10. นายอัมรินทร์   สุทธะมา       นิตกิร 

11. นางสาวปาริชาติ  มงคลเสริม     นิตกิร 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภาหาวิทยาลัย

นครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

วาระที่  1.1 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒขิองมหาวิทยาลัยนครพนม  

  ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างลง  จ านวน  7  ราย  บัดนี้ ได้มีพระราชโองการ

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา หน้าที่ 23  เล่ม 135 ตอนพิเศษ 20 ง  ลงวันที่ 2๙ มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 1.  นายกิตต ิ ตรีเศรษฐ   

 2.  นางประภาศร ี สุฉันทบุตร  

 3.  นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา  

 4.  นายวิรัตน์  พงษ์ศริิ   

 5.  นายสมจิตต ์ สุพรรณทัสน์  

 6.  นายสากล  ภูลศิริกุล   

 7.  นายสุวพงษ์  สวัสดิ์พาณชิย์  

  เนื่องจากเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกระหว่างคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดได้รับ

การโปรดเกล้าฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิม ประธานจึงกล่าวต้อนรับและล่าวแสดงความ

ยินด ีและมอบช่อดอกใหแ้ก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน และให้แนะน าตัวเป็นรายบุคคล 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.2  รายงานความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม  

  เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความ

เป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนครพนม  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ  จึงได้

ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อ

ทราบ  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนมกล่าวรายงานต่อที่ประชุมโดยย่อตามเอกสารแนบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

1/2561  เมื่อวันเสาร ์ ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2561 

 ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันเสาร์  ที่ 13

มกราคม  พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ช้ัน 5  อาคารสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  นั้น 

ฝา่ยเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจงึเสนอสภา

มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันเสาร์  ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้าและที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการประชุม

ดังนี้ 

1. หน้าที่  1 ระเบียบวาระที่  2 “การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันเสาร์  ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 2561” แก้ไขเป็น 

“การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่ 

13  มกราคม  พ.ศ. 2561” 

2. หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 2 “...ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ... ” 

แก้ไขเป็น “...ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ... ” 

3. หน้าที่  ระเบียบวาระที่  2 “การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 14/2560  เมื่อวันเสาร์  ที่  12  ธันวาคม  พ.ศ. 2560” แก้ไขเป็น 

“การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  

13  มกราคม  พ.ศ. 2561” 

4. หน้าที่ 4 มติ “ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น และรับรอง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันเสาร์ที่  13  มกราคม  พ.ศ. 

2561” 

5. หน้าที่ 7 ตารางข้อ 4. ช่องหมายเหตุ “ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560”แก้ไข

เป็น “วันที่ 30 กันยายน 2560” 

  



~ 5 ~ 

 

 

6. หน้าที่  9 ย่อหน้าสุดท้าย “เนื่องจากจะต้องน าเสนอหลักสูตรให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาด่วนจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมรับรองในวาระนี้”  แก้ไข

เป็น “เนื่องจากจะต้องน าเสนอหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ

การเห็นชอบหลักสูตร  ภายใน  30  วัน  หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาเห็นชอบ

หลักสูตรแล้ว จงึเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมรับรองในวาระนี้” 

7. หน้าที่  11 ย่อหน้าที่  2 “เนื่องจากจะต้องน าเสนอหลักสูตรให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาด่วนจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมรับรองในวาระนี้” แก้ไข

เป็น “เนื่องจากจะต้องน าเสนอหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ

การเห็นชอบหลักสูตร  ภายใน  30  วัน  หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาเห็นชอบ

หลักสูตรแล้ว จงึเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมรับรองในวาระนี้” 

8. หน้า 18 วาระที่  5.10 ย่อหน้าที่  1 บรรทัดที่  3 “...ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย... ” แก้ไขเป็น “...ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครพนม  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...” 

9. หน้า 18 วาระที่  5.10 ย่อหน้าที่  2 บรรทัดที่ 2  “...ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย... ” แก้ไขเป็น “...ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...” 

10. หน้า 18 วาระที่ 5.10 ย่อหน้าที่ 3 ข้อ 2 บรรทัดที่ 2  “...ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์ 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย... ” แก้ไขเป็น “...ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...” 

11. หน้า 17 มติ “เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง

วิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนครพนม” แก้ไขเป็น “เห็นชอบ

(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความรว่มมอืทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์นครพนมมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยนครพนม” 

มติ  ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น และรับรอง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  1/2561  เมื่อวันเสาร์ที่  13  มกราคม  

พ.ศ. 2561  
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วาระที่   3.1  การพิจารณาหารือแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการสรรหาอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  

1 . ต ามข้ อบั งคั บ มห าวิ ท ยาลั ยนครพนม   ว่ าด้ วยก ารสรรหาอธิ ก ารบดี  

พ.ศ. 2557  ข้อ  12  วรรค 4 “...การเลือกให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ ผูท้ี่ได้คะแนนเสียงเกินกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อและอยู่ในที่ประชุม เป็นผู้ได้รับการ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ถ้าไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม ให้ลงคะแนน

รอบที่สองระหว่างผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดสองอันดับแรก โดยในรอบนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากตัดสิน 

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง ...”  โดย  “เสียงข้าง

มาก”  ให้หมายความว่าคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มอียู่   

2.  การลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  หากการลงคะแนน

เสียงครั้งที่  1  ไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้มีการลงคะแนนเสียงในครั้งที่  2  หากการ

ลงคะแนนเสียงครั้งที่  2  ไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้มีการลงคะแนนเสียงในครั้งที่  3  

จนกว่าจะมีผู้ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง  หากด าเนินการลงคะแนนเสียงทั้ง  3  ครั้ง  แล้วไม่มีผู้

ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง  ให้มีการพักประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย

นครพนมพิจารณาทบทวน  แล้วเรียกลงคะแนนเสียงในรอบที่  2  ในช่วงเวลาอันควร  หากการ

ลงคะแนนเสียง ในรอบที่  2  ซึ่งมีเพียง  1  ครั้ง  แล้วยังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง  ก็ให้

ถือว่าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้เป็นที่ยุติ  โดยไม่มีผู้ใดได้รับเลือกเป็น

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  และให้เริ่มต้นกระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ใหม่ 

3. ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม  ในวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2561  ณ  หอ้งประชุมกันเกรา  อาคารสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  โดยให้ผู้

เข้ารับการสรรหาเพื่อด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมแสดงวิสัยทัศน์ ไม่เกิน  30  นาที  

และตอบข้อซักถาม ต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม ไม่เกิน  30  นาที 

4. รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2561 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561  

วาระที่  3.2    รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามหนังสือส านักตรวจสอบพิเศษ 

 ภาค  5  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบกรณกีารทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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วาระที่  3.3  รายงานการประชุมลับ 

 รายงานค าขอชี้แจงคัดค้านการขอทุเลาบังคับคดี  ศาลปกครองอุดรธานีคดี

หมายเลขด าที่  บ  65 /2560 ระหว่างผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญ ศิร ิ 

ด ารงภคภากร ผู้ฟ้องคดี กับนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 

และสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 2 

วาระที่ 3.4  รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณารายงานผลในระหว่างการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย 

กรณพีบมูลว่าผู้กล่าวหากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องสืบเนื่อง  

 รายงานการประชุมลับ  

 รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีการชักจูงบุคคลเข้าร่วมชุมนุม  เมื่อวันที่  

25  เมษายน พ.ศ. 2560  

วาระที่ 5.1  การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 มติ  อนุมัติการใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5  หน่วยงาน  

เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  7,367,306.31  บาท  (-เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาท

สามสิบเอ็ดสตางค์.-)  และมอบกองนโยบายและแผน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  

ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 ตามงบประมาณที่ขอใช้เงินสะสม

ดังกล่าว 

วาระที่ 5.2  การพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน  

 ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 

 1. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน  ควรจัดท ารายงานให้เร็วขึ้นเพื่อ

จะใช้ในการปรับปรุงและวเิคราะหก์ารปรับปรุงการท างานในปีงบประมาณถัดไป 

 2.  สรุปรายงานโครงการที่จัดท าขึ้นในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ที่จัดท าทั้งหมดมี

ผลการด าเนนิการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ 
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 3.  การด าเนินการสรุปผลโครงการที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เหตุผลของการสรุป

อุปสรรคในการด าเนินงานแต่ละด้านที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต้องสรุปความหมายให้ชัดเจน  เพื่อที่จะ

สะท้อนให้มหาวิทยาลัยนครพนมด าเนินการแก้ไขได้ตรงจุดและเป็นรูปธรรม 

 4.  โครงการที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  ให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการแยกออกมา

โดยเฉพาะเพื่อจะได้พัฒนาทั้งบุคลากรและนักศึกษาที่ชัดเจน   

 5.  รูปแบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน  ให้ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอ

ข้อมูล  และยังขาดการสังเคราะห์วิเคราะห์ที่ชัดเจน  ซึ่งจะไม่สามารถน าไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง

มหาวิทยาลัยนครพนมตอ่ไปได้  

 มติ   

 1.  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยนครพนม รอบ 12 เดือน 

 2.  มอบกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ไป

ด าเนินการแก้ไขสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ถัดไปของ

มหาวิทยาลัยนครพนมให้ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 

วาระที่ 5.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบลงนามในค ารับ รองการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะดังนี้ 

 1.  ให้ด าเนินการแก้ไขค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ในการระบุตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้

ชัดเจน   

 2.  ให้มหาวิทยาลัยนครพนมด าเนินการปรับปรุงแก้ ไข  และปรึกษากับท่าน  

ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ให้ถูกต้องและชัดเจน 

 มติ   

 1.  เห็นชอบลงนามในค ารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างสภามหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยนครพนม   

 2.  มอบกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  ประสาน  

ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการลงนามในค ารับรอง

การปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ระหว่าง สภา

มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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วาระที่  5.4   การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ ส าเร็จการการศึกษาจาก

 มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน 

  ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1()/136  ลงวันที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2561  

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยนครพนม  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

 วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้าก าลัง  จ านวน      1   คน 

   ระดับประกานียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)  

สาขาวิชาช่างยนต ์สาขางานเทคนิคยานยนต์  จ านวน  1  คน 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 สาขาวิชาพืชศาสตร์    จ านวน  1  คน 
 

             รวมจ านวนท้ังสิ้น   3  คน 

 ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบ 

และรับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดังนี ้ 

1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่      

9  มกราคม  พ.ศ. 2561    

2.  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อ

วันที ่19 มกราคม พ.ศ. 2561  

3.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6)  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศกึษาจากมหาวทิยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2559  จ านวน  3  คน    

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  เป็นผู้ชี้แจง  ประธานคณะกรรมการ

กลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ช้ีแจงแนวทางการพิจารณาและตรวจสอบ

แล้ว  จงึเห็นสมควรอนุมัต ิ
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 มติ อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

นครพนม ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน  และมอบกองส่งเสริมวิชาการและ        

งานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

วาระที่  5.5 การพิจารณาอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน 

 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1()/136  ลงวันที่ 23  มกราคม พ.ศ. 2561  

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม เสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม

ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 108 คน   ประกอบด้วย  

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ระดับปริญญาตร ี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) จ านวน     1   คน 

  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ระดับปริญญาตร ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

สาขาวิชาการจัดการ   จ านวน    40     คน 

สาขาวิชาการจัดการกีฬา   จ านวน     9 คน 

2. หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (บช.บ.) 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      53   คน 

 

3. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) 

      สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน    4  คน 

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

       สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  จ านวน     1 คน 
 

           รวมจ านวนท้ังสิ้น  108      คน 
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ทั้งนี้  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการดังนี้  

1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 9  

มกราคม  พ.ศ. 2561    

2.  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที ่19  

มกราคม พ.ศ. 2561  

3.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17   (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2548  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่

ผูส้ าเร็จการศกึษา  จากมหาวทิยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  ๑08  คน  

 มติ อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประจ าปี

การศึกษา 2560 จ านวน 108 คน  และมอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่ 5.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

 ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะดังนี ้

 1.  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของ  curriculum  mapping   

 2.  การน าเสนอหลักสูตรทุกหลักสูตรในขึ้นตอนการพิจาณาของคณะกรรมการ

กลั่นกรองวิชาการ  คณบดีที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรสังกัดต้องเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง

วิชาการด้วยทุกครั้งหากคณบดีไม่เข้าร่วมชีแ้จงร่วมกับอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ให้คณะกรรมการ

กลั่นกรองวิชาการไม่ท าการพจิารณาหลักสูตรนั้นๆ 

  



~ 12 ~ 

 

 

 มติ  

  1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2561 ในวาระที่  5.6  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และมอบให้กองส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ด าเนินการแจ้งหลักสูตรฯ ดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เพื่อพิจารณาต่อไป 

วาระที่  5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2560-2562 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  ข้อ 5  คือ “ให้มีการก าหนด KPI ของการประกัน

คุณภาพ...”  แก้ไขเป็น “ให้มกีารก าหนดตัวบ่งชี ้(KPI) ของการประกันคุณภาพภายใน...”  

มติ  เห็นชอบร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนครพนม  ปี

การศกึษา 2560 - 2562 

วาระที่  5.8   การพิจารณาแนวทางก ากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ประเด็นหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  

ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะดังนี ้

1. คณะ/วิทยาลัย ที่มกีารจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ 

ปริญญาโท ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้ทันวงรอบนั้น ให้คณะ/วิทยาลัย เร่งด าเนินการปรับปรุง

เพื่อให้ทันวงรอบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 261 เพื่อจะได้รายงานหลักสูตรไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป   

2. ในกรณีที่ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามวงรอบนั้น ให้คณะ/วิทยาลัย งดรับนักศกึษา 

ภายในปีนั้นเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการรับนักศกึษาเกินที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

3. ให้คณบดีก ากับและติดตามดูแลหลักสูตรต่างๆ ที่ครบการปรับปรุงตามวงรอบ

ของหลักสูตรภายในคณะ/วิทยาลัย ตามตารางก าหนดระยะเวลาในการเสนอหลักสูตรที่ครบวงรอบ 

4. ในกรณีการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะ/วิทยาลัย ห้ามรับนักศึกษาเกิน

จ านวนที่ระบุไว้ใน มคอ.2 เพราะจะเกิดปัญหาต่อมหาวิทยาลัย 
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5. ในการด าเนินการเพื่อแจง้หลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา       

เพื่อรับทราบนั้น ให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการผ่านทางกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให ้          

มีหน่วยงานงานกลางเป็นผู้ติดตอ่ประสานงานต่อไป 

 มติ 

 1.  มอบฝ่ายวิชาการด าเนินการหาแนวทางแก้ไขตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  (สกอ.)  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมเสนอแนะ 

 2.  มอบให้มหาวิทยาลัยนครพนมแจ้งคณบดี  ผู้อ านวยการ  ทุกคณะ/วิทยาลัยก าชับ

และกวดขันการด าเนินการใหห้ลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศกึษาระดับอุดมศกึษา      

วาระที่  5.9   การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา 

 ต าแหน่งทางวชิาการ 

มติ   

1.  เห็นชอบการแต่งตั้ง ดร.ฑรีัตม ์พิรยิะพลิน รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝา่ยบริหารเป็นเลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

  2.  เห็นชอบการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย พัฒนพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

บริหารงานบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

วาระที่ 5.10  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบรหิารงานคณบดี  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบการประเมิน

การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง) 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านใหม่ที่เคย

ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยนครพนม  มีความเช่ียวชาญ  และเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่คณบดีปฏิบัติงานเป็น

เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

(รอบการประเมิน   การปฏิบัติหนา้ที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแตง่ตัง้)  ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ  (กรรมการ           

สภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์

พาณชิย์ 

 

2. กรรมการ  (กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 

นายวัชรินทร์   เจยีวิริยบุญญา  

3. กรรมการ  (กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ) 

รองศาสตราจารย์  วิรัตน์   พงษ์ศิริ  
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4. กรรมการ  (กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์

ประจ า) 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์        

อวิคุณประเสริฐ 

 

5. กรรมการ  (ประธานสภาคณาจารย์

และข้าราชการ)  

นายบุญเลิศ   โพธิ์ข า  

6. เลขานุการ (บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย) 

นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

มติ  เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะศิลป

ศาสตร์และวทิยาศาสตร์ (รอบการประเมินการปฏิบัติหนา้ที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแตง่ตัง้) 

วาระที่ 5.11  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

คณบดีและผู้อ านวยการ  มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน  9  หน่วยงาน   

1.  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

2.  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ   

3.  คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี 

4.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

5.  คณบดีคณะครุศาสตร์  

6.  คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

7.  ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   

8.  ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม   

9.  ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 
 

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

2. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  

3. กรรมการ   ว่าที่รอ้ยตรี  กาญจน์  กันปัญญา    

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

หรือผู้ได้รับมอบอ านาจแทน  โดยมติของ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ   

 

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายฉลาด  แพงดวงแก้ว  
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   พลเอกวิชิต  ยาทิพย์  

2. กรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

3. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายสุชาติ  ศรอีุบล  
 

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ   

2. กรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

3. กรรมการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณ

ประเสริฐ 

 

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายฉลาด  แพงดวงแก้ว  

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

2. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  

3. กรรมการ   ว่าที่รอ้ยตรี  กาญจน์  กันปัญญา    

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายฉลาด  แพงดวงแก้ว  
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  

2. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  

3. กรรมการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณ

ประเสริฐ 

 

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายสุชาติ  ศรอีุบล  
 

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  

2. กรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

3. กรรมการ   นายปรัชญา  ธงพานิช  

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายสุชาติ  ศรอีุบล  

 

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย         

ธนาพงศธร 

 

2. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ   แสนวิเศษ  

3. กรรมการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวิคุณ

ประเสริฐ 

 

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายสุชาติ   ศรีอุบล  
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

2. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  

3. กรรมการ   ว่าที่รอ้ยตรี  กาญจน์  กันปัญญา    

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายฉลาด  แพงดวงแก้ว  
 

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้ อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรสีงคราม 

ล าดับที่ ต าแหน่ง ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1. ประธานกรรมการ   นายทรงยศ  โรจนวีระ    

2. กรรมการ   นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  

3. กรรมการ   ว่าที่รอ้ยตรี  กาญจน์  กันปัญญา    

4. กรรมการ   ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

5. กรรมการและเลขานุการ   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม  

6.  ผูช่้วยเลขานุการ นายฉลาด  แพงดวงแก้ว  

  มติ  เห็นชอบและแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่

คณบดีและผูอ้ านวยการ  มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน  9  หน่วยงาน   

วาระที่ 5.12 รายงานการประชุม  

การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นาหว้า   

วาระที่ 5.13   การพิจารณาหลักเกณฑ์ประสบการณ์ด้านการบรหิารอื่นของบุคคลภายนอก 

   เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทผู้บริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

   นครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและ 

   ผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2550)     
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ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะดังนี ้

1.  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์

ประสบการณ์ด้านบริหารอื่น  มหาวิทยาลัยนครพนมไม่จ าเป็นต้องเสนอเข้ามาที่สภามหาวิทยาลัย

นครพนมให้ท าการพิจารณา  เพราะการแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดีเป็นอ านาจของอธิการบดี 

2.  อธิการบดีมีอ านาจการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 4 (2) แห่ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วย

อธิการบดี พ.ศ. 2550    

3.  มอบอธิการบดีด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ช่วยอธิการบดีให้เป็นไปตาม  

คุณสมบัติตาม ข้อ 4 (2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของรองอธิการบดีและผูช่้วยอธิการบดี พ.ศ. 2550 

4.  ต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน

จังหวัด  มีระดับที่สูงกว่าผูช่้วยอธิการบดี    

 มติ   

 1.  เห็นชอบคุณสมบัติประสบการณด์้านบริหารอื่นตามข้อเสนอแนะ 

 2.  มอบให้มหาวิทยาลัยนครพนมด าเนินการแต่งตั้งผูช่้วยอธิการบดีต่อไป 

วาระที่  5.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม   

 เรื่อง  ให้ทุนฝึกอบรมครูการบิน   

ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะดังนี ้

1.  ระยะเวลาการใช้ทุนควรอยู่ในสัดส่วนกับจ านวนเงินที่ได้รับทุน  และการใช้ทุนควร

สมเหตุสมผล 

2. ควรให้ทุนบุคลากรภายในที่เป็นศิษย์วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย

นครพนมก่อนถึงให้ทุนแก่บุคคลภายนอก 

3.  ค่าครองชีพและค่าเดินทางตลอดหลักสูตรมีการปรับเพิ่มขั้นเนื่องจากสาเหตุใด 

4.  คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัครรับทุนมีช่ัวโมงบินมีการปรับลดช่ัวโมงบินลดลง  

จากเดิมไม่น้อยกว่า 500 ช่ัวโมง เป็น 250 ชั่วโมงเนื่องจากสาเหตุใด 

5.  ควรน าเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน คลัง งบประมาณ ประจ า

สภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณาก่อน 
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  มติ   

  1.  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  ให้ทุนฝึกอบรมครูการบิน  

โดยให้มีการปรับปรุง ข้อ 4  การรับทุน  ระยะเวลาฝึกอบรม  และเงื่อนไขการรับทุนฝึกอบรม  โดยให้

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 2.  มอบให้นายเอื้อ   มูลสิงห์   ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  ให้ทุนฝกึอบรมครูการบิน   

 3.  มอบใหม้หาวิทยาลัยนครพนมด าเนินการจัดท าประกาศตอ่ไป 

 วาระที่  5.15  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กับโรงเรียนการบิน Fly Oz 

ประเทศออสเตรเลีย 

ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะดังนี้ 

1. กรณีที่เป็นศิษย์การบินหรือบุคลากรภายในวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม ให้

ปรับเป็น 250 ช่ัวโมง 

2.  กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกใหป้รับเป็น 350 ช่ัวโมง 

มติ   

1. กรณีที่เป็นศิษย์การบินหรือบุคลากรภายในวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม ให้

ปรับเป็น 250 ชั่วโมง 

2.  กรณีที่เป็นบุคคลภายนอกให้ปรับเป็น 350 ช่ัวโมง 

  3.  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการบินนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยนครพนม กับโรงเรียนการบิน Fly Oz ประเทศออสเตรเลีย 

วาระที่  5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการบูรณาการร่วมหลักสูตรการฝึกบิน 

 ด้วยเคร่ืองบินจ าลอง FULL FLIGHT SIMULATORS ระหว่างวทิยาลัยการบิน 

 นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กับสถาบันการบิน INTERNATION AVIATION  

 TRAINING CENTRE เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ผลิตนักบินพลเรอืน  

 แก้ปัญหาความขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี 

 ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะดังนี ้

  1.  การท า MOU ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายด้านการเงินวิทยาลัยการบินฯ ต้องมีความ

รอบคอบ รวมทั้งเรื่องกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้วิทยาลัยการบินฯ ให้นายเอื้อ  มูลสิงห์ ต าแหน่ง

ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมายชว่ยพิจารณา 
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~ 21 ~ 

 

 

  2.  การท า MOU ต้องได้รับการอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  3. ให้วิทยาลัยการบินฯ ท ารายละเอียดการท า MOU กับสถาบันการบินการบิน

INTERNATION AVIATION TRAINING CENTRE  

  4.  ให้แก้ไขในเอกสารบันทึกข้อตกลงฯ หน้าที่ 2 ข้อ 1 “ขอบเขตความร่วมมือ”       

ให้ปรับแก้ ดังนี้  ข้อ 1 “เมื่อตกลงมีความร่วมมือกันแล้วขอบเขตของความร่วมมือจะมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  1.1 เมื่อเกิดความร่วมมือหลังจากมีสัญญาแล้ววิทยาลัยการบินนานาชาติจะมีหน้าที่

ดังตอ่ไปนี ้...  
 

  มติ  เห็นชอบโครงการบูรณาการร่วมหลักสูตรการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจ าลอง 

FULL FLIGHT SIMULATORS ระหว่าง วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กับ สถาบัน

การบิน INTERNATION AVIATION TRAINING CENTRE เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล  ผลิตนักบินพล

เรือน แก้ปัญหาความขาดแคลนตามมติคณะรัฐมนตรี และให้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่ 5.17 การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ า 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ประชุมมขี้อเสนอะแนะให้มหาวิทยาลัยนครพนมด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่

มีความเป็นกลาง  ยุติธรรมโปร่งใส  เนื่องจากต้องท างานเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

มหาวิทยาลัยนครพนม  และให้เสนอรายช่ือในการประชุมครั้งต่อไป 

มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.18  การพิจารณาการรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษากรณีคณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ในปีการศึกษา 

2559 

ที่ประชุมมขี้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต้องเร่งปรับปรุงให้ทันวงรอบอย่าง

เร่งดว่น  และให้คณบดีก ากับติดตามหลักสูตรต่างๆ อย่างใกล้ชิดทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

2.  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเพิ่มการรับจ านวนนักศึกษาของหลักสูตร        

ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) จากแผนในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)          

จากเดิม 60 คน เพิ่มจ านวนนักศึกษาอีก 29 คน รวมทั้งสิน้ 89 คน ในปีการศึกษา 2559   

3.  ในการด าเนินการไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ด าเนินการผ่าน

ทางฝา่ยวิชาการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยนครพนมคอืกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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4.  อนุมัติให้คณะครุศาสตร์รับอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ต าแหน่งซึ่งทาง

คณะมีกรอบอัตราก าลังอยู่แล้ว  

5.  มอบหมายให้คณบดีจัดท ารายงานการขออนุมัติในประเด็นต่างๆ ของหลักสูตรที่มี

ปัญหาและแตกต่างจาก มคอ.2 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 มติ 

1.  อนุมัติให้คณะครุศาสตร์รับอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพิ่มอีก 1 ต าแหน่งซึ่งทาง

คณะมกีรอบอัตราก าลังอยู่แล้ว  

2.  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเพิ่มการรับจ านวนนักศึกษาของหลักสูตรครุ

ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) จากแผนในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) จากเดิม 

60 คน เพิ่มจ านวนนักศึกษาอีก 29 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน ในปีการศึกษา 2559    

 3.  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  2/2561 ในวาระที่ 

5.18 เรื่อง การพิจารณาการรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา กรณีคณะครุศาสตร์หลักสูตรครุ

ศาตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) ในปีการศึกษา 2559เมื่อวันเสาร์ที่  10 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 เพื่อให้ด าเนินการแจ้งหลักสูตรฯ ดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ต่อไป 

 4. มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงาน

กลางในการประสานงานด้านวิชาการไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง  

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  8 เรื่องอื่นๆ 

  -ไม่มี 

เลิกประชุม เวลา 17.30 น.  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวเปรมใจ  ผวิผอ่ง    ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 


