
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  11/2561 

วันเสาร ์ ที่   8 กันยายน  พ.ศ. 2561   

เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น  5  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  พลเอก  ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  ตรีเศรษฐ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

9.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

11.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

12.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

13.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก                 รักษาราชการแทนอธิการบดี 

   มหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

14. อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

15.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

17. รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

18. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

19.  ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

20.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

21. อาจารย์กิตตศิักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

22. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

23.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

       สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายสุชาติ  ศรีอุบล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4.  นางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

5. นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ์                          นักวิชาการเงนิและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช ทองโรจน ์ นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม   และด าเนินการประชุมตาม 

ระเบียบวาระ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธานการประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีกับพลเอกวิชิต  ยาทิพย์  เนื่องในโอกาส            

ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี   จากนั้น  ประธานการประชุมได้กล่าวต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ชุดใหม ่

 หมายก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ด้วยส านักพระราชวังได้แจ้งหมายก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ าเร็จ

การศกึษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทน

พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศึกษา 2560  ในวันพฤหัสบดี  ที่  20  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  

มหาวิทยาลัยนครพนม  อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่ 

10/2561 เมือ่วันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 10/2561 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า และที่ประชุมได้ให้มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุม ดังนี้ 

1. หน้า 6 กรณี นางสาวเกศกนก ระบาเลิศ น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสบืเนื่อง  วาระที่ 4.4  ในการประชุมครั้งที่ 11/2561  

2. หน้า 7  บรรทัดที่  13  ค าว่า  “เพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา 

(หลักสูตร 5 ปี)”  แก้ไขเป็น  “เพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  ทั้ง  3 

หลักสูตร” และหัวข้อ 1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ตัดออกทั้งหมด 

3. หน้า 8  สลับล าดับข้อ โดยแก้ไขจากข้อ 1 เป็นข้อ 2 และข้อ 2 เป็นข้อ 1  และ

มติที่ประชุม ข้อ 1 ค าว่า  “เห็นชอบรายละเอียดหลักสูตร”  แก้ไขเป็น  “รับทราบรายละเอียดของ

หลักสูตร” 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

4. หน้า 16  มติวาระที่ 5.1 ข้อ 1 ท้ายมติให้เพิ่มค าว่า “ตามเอกสารแนบวาระที่ 

5.1” 

5. หน้า 17 มติวาระที่ 5.2 ข้อ 1 ท้ายมติให้เพิ่มค าว่า “ตามเอกสารแนบวาระที่  

5.๒” 

6. หน้า 18 มติวาระที่ 5.3 ข้อ 1 ท้ายมติให้เพิ่มค าว่า “ตามเอกสารแนบวาระที่  

5.๓” 

7. หน้า 19 มติวาระที่ 5.4 ข้อ 1 ท้ายมติให้เพิ่มค าว่า “ตามเอกสารแนบวาระที่  

5.๔” 

8. หน้า 21 มติวาระที่ 5.5 ข้อ 1 ท้ายมติให้เพิ่มค าว่า “ตามเอกสารแนบวาระที่  

5.๕” 

9. หน้า 22 มติวาระที่ 5.6 ข้อ 1 ท้ายมติให้เพิ่มค าว่า “ตามเอกสารแนบวาระที่  

5.๖” 

10.  หน้า 25 มตวิาระที่ 5.7 แก้ไขดังนี้ 

  -  ข้อ  1  ท้ายมติให้เพิ่มค าวา่ “ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.๗” 

  -  ข้อ  2  ท้ายมติให้เพิ่มค าวา่ “ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.๗” 

11.  หน้า 27 ข้อ 3 ค าว่า  “แผนยุทธศาสตร์  5  ปี  ไม่ต้องด าเนินการทบทวนทุก

ปีงบประมาณก็ได้”  แก้ไขเป็น  “แผนยุทธศาสตร ์5 ปี จะต้องด าเนนิการประเมนิและทบทวนทุกปี” 

12.  หน้า 37  มติวาระที่  5.15  แก้ไขเป็น “ที่ประชุมให้ชะลอการปรับโครงสร้าง

การบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปพลางก่อน  เนื่องจาก  ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการ

ปรับโครงสร้างองค์กร  ควรให้มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมให้แล้วเสร็จก่อน  หรือ

หากคณบดีมเีหตุผลความจ าเป็นให้เสนออธิการบดีพิจารณา” 

13.  หน้า 45  เพิ่มมติที่ประชุม  ข้อ 5  “กรณีการจ้างผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

กระทรวงการคลังได้ก าหนดให้ส่วนราชการขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง  และจ้างได้ไม่เกิน

คราวละ 1 ปีงบประมาณ  มหาวิทยาลัยควรด าเนนิการในเรื่องดังกล่าวใหเ้รียบร้อย” 

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์  ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่   3  เรื่องเร่งด่วน 

  การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  2258/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการ

พักราชการ  ราย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศริ ิด ารงภคภากร 

2. รับรองผลการลงคะแนนเพื่อลงมติในการแต่งตั้ง  ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง  

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  สังกัด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้รักษาราชการแทน

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

3. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร. บุญรอด  ดอนประเพ็ง  ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ สังกัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

4. ให้มหาวิทยาลัยท าหนังสือแจ้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เพ็ญศิริ  ด ารงภค

ภากร  เพื่อทราบตามค าวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัย  ในเรื่องการท าหนังสือถึงนายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5. รับรองมติระเบียบวาระที่  ๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้ง

ที่  11/2561  ในวันเสาร์  ที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2561   เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่ 4.1  รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาอนุมัติให้ปรญิญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2560)  

วาระที่ 4.2   รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  

ประจ าปีการศึกษา  2560) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  4.3 การพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง 

ปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

    มติ  ที่ประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแจ้งคณะกรรมการอ านวยการ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  พิจารณาด าเนินการเสนอรายชื่อกรรมการอ านวยการวิทยาลัย  

การบินนานาชาติ  จ านวน 2-3 ราย  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

วาระที่  4.4 ผลการพจิารณาการให้ปรญิญาเกียรตินิยม แก่ นางสาวเกศกนก  ระบาเลิศ  

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

มติ  ที่ประชุมอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง แก่   นางสาวเกศกนก   

ระบาเลิศ  ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

อุตสาหกรรม 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน 10 คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/1218 ลงวันที่  29 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี

การศกึษา  2561  จ านวน  10  คน  ประกอบด้วย 

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    จ านวน  2 คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาพืชศาสตร ์    จ านวน      1   คน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์    จ านวน      1   คน 

รวมทั้งสิ้น       4 คน 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน  1 คน 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน      1   คน 

รวมทั้งสิ้น       3 คน 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน  1 คน 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาการก่อสร้าง    จ านวน      1   คน 

รวมทั้งสิ้น       3 คน 

 รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น            10   คน 
 

  ทั้งนี้  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  

8/2561  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

ในคราวประชุมครั้งที่  11/2561  เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17   (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จาก

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  10  คน  



-8- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศึกษา  2561  จ านวน  10  คน (ตามเอกสารแนบวาระที่  5.1) 

2. รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

11/2561  ในวันเสาร์  ที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2561   

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีจาก

มหาวิทยาลัยนครพนม   ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  61  คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/1203 ลงวันที่  28 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาก

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศกึษา  2560 จ านวน  61  คน  ประกอบด้วย 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการบิน     จ านวน    4   คน 

 รวมทั้งสิ้น      4 คน 

วิทยาลัยธาตุพนม 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน     จ านวน      1   คน 

 รวมทัง้สิ้น        1 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      จ านวน      9   คน 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวน      1   คน 

 รวมทั้งสิ้น      10 คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม    จ านวน      2   คน 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   จ านวน  25 คน 

 รวมทั้งสิ้น      27 คน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์    จ านวน      1   คน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ     จ านวน    10   คน 

 รวมทั้งสิ้น      11 คน 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ    จ านวน    8 คน 

 รวมทั้งสิ้น        8 คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น             61 คน 
       

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  

8/2561  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

ในคราวประชุมครั้งที่  11/2561  เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2561  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  17   (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นครพนม  พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวทิยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  61  คน   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี   ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ านวน  61  คน  (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2)  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า

คณะและวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา     

2. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัย

นครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  61  คน  (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2) 

3. รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

11/2561  ในวันเสาร์  ที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2561   

วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเผยแพร่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัย

นครพนม  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  เป็นเวลา  ๕  ปี  (ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการเผยแพร่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

พยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อขึ้น

ทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQR)  เป็นเวลา  ๕  ปี  (ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ

แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

วาระที่  5.4 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอาชีวศึกษา  

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560    

 มติ  ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ

อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560    

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)             

ระดับอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Improvement Plan)  

ระดับอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับ

อาชีวศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร   

วาระที่  5.7 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบรกิาร 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  ประกอบด้วย 

1. นางประภาศร ี สุฉันทบุตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

2. นายวัชรินทร์  เจยีวิรยิบุญญา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

3. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์  นายแพทย์พิทยา  จารุพูนผล 

ผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอกมหาวิทยาลัย    กรรมการ 

5. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม     กรรมการ 

6. อาจารย์ดุษฎี  ช่วยสุข 

ผู้แทนบุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ กรรมการ 

7. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 

วาระที่  5.8 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีหรือ 

 ต าแหน่งเทยีบเท่า  รอบการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

 และการพิจารณา ให้ความเห็นชอบการยกเว้นการด าเนินการตามข้อบังคับ 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบรหิารงาน 

 ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2556 

  



-12- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

มติ  ที่ประชุมมอบหมายให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการสรุปรายชื่อ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ  จ านวน  15  หน่วยงาน  ที่จะต้องเข้ารับการ

ประเมินผลการบริหารงานในรอบ 1 ปี  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการประเมินผลการบรหิารงานของคณบดีหรอืต าแหน่งเทยีบเท่า  ในการประชุมครั้ง

ต่อไป 

วาระที่ 5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตร ี (ฉบับที่  2)  พ.ศ. .... 

 ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่ 5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทยีบต าแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้ง 

 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .... 

 ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่ 5.11 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินตนเองของ                          

สภามหาวิทยาลัยนครพนม   

 ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

 

วาระที่ 5.12 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสรมิการศึกษาของ

ชุมชนในท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสรมิการศึกษาของ 

ชุมชนในท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบด้วย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

๑.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา   ประธานกรรมการ 

  ๒.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการ 

  ๓.  อธิการบดี      กรรมการ 

๔.  นายศรสีุข  แสนยอดค า    กรรมการ 

  ๕.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

  ๖.  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ  

วาระที่ 5.13 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

นครพนม พนมพิทยพัฒน์ 

มติ  ที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

นครพนม พนมพิทยพัฒน์  ประกอบด้วย 

1.  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม   ที่ปรึกษา 

2.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    ที่ปรึกษา 

3. นายทนง  โชติสรยุทธ์     

ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จนิดา  งามสุทธิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

6. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์      

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย์ จตุพร  เพ็งชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

8.  รองศาสตราจารย์  ดร.ไมตร ี อินทรประสิทธิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

9.  นายแพทย์นิรันดร์  ทวีกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 10.  ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม    

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 11.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

        ผู้ทรงคุณวุฒภิายในมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 12.  คณบดีคณะครุศาสตร์ 

        ผู้ทรงคุณวุฒภิายในมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 13.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

        ผู้ทรงคณุวุฒภิายในมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

14.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กรรมการ 

15.  นายกเทศมนตรเีมืองนครพนม   กรรมการ 

16.  รองอธิการบดี     กรรมการ 

17.  ผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธิตฯ   กรรมการและเลขานุการ 

18.  รองผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธิตฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่ 5.14 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ที่ขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล) 

วาระที่ 5.15 การพิจารณาก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 

 ทางวิชาการ  และการเทียบเคยีงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว 

   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๐๗๖ 

ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

   ๑. ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป  

   ๒. การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้สภา

สถาบันอุดมศึกษาก าหนดชื่อสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนด                

ชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนด            

ไปแล้ว 

   ๓. กรณีที่สภาสภาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจ าเป็น และประสงค์ก าหนดสาขาวิชา

ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

   ๔. กรณีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความ

เชี่ยวชาญของผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไป

แล้วให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่ถอืเป็นการขา้ม

สาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ เว้นแต่ต าแหน่งศาสตราจารย์ซึ่ง

ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์แล้ว 

   ๕. กรณีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว

และอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

   ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียง

สาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง

วิชาการที่แตกต่างไปจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๕ สาขาวิชา 

  ๑.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

  ๑.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 

  ๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

  ๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

  ๑.๕ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  

   เหตุผล เนื่องจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่ผลิตนักศึกษาเชิงนัก

เทคโนโลยี ไม่ใช่การผลิตในเชิงวิศวกรรม ดังนั้น ผู้สอนจึงควรมีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า

ที่จะเช่ียวชาญในเชิงวิศวกร  โดยผ่านความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่              

๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการที่เคยก าหนดไปแล้ว ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการ

เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑  

จ านวน  ๖1 ราย  ดังนี้ 

   ๒.๑ กลุ่มวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ (รหัส ๐๑)      จ านวน   7 ราย 

   ๒.๒ กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์ (รหัส ๑๑)     จ านวน ๑๑ ราย 

   ๒.๓ กลุ่มเทคโนโลยี (รหัส ๑๘)      จ านวน    ๕ ราย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

   ๒.๔ กลุ่มการแพทย์อื่น (รหัส ๒๑)      จ านวน    ๑ ราย 

    ๒.๕ กลุ่มแพทย์ศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รหัส ๒๑)  จ านวน    ๑ ราย 

   ๒.๖ กลุ่มพยาบาลศาสตร์ (รหัส ๓๗)     จ านวน ๑๔ ราย 

   ๒.๗ กลุ่มเกษตรศาสตร์  (รหัส ๕๑)     จ านวน   ๕ ราย 

   ๒.๘ กลุ่มประมง  (รหัส ๕๕)      จ านวน   ๑ ราย 

   ๒.๙ กลุ่มสังคมศาสตร์ (รหัส ๖๑)     จ านวน   ๒ ราย 

   ๒.๑๐ กลุ่มศึกษาศาสตร์ (รหัส ๖๕)     จ านวน  ๑๓ ราย 

   ๒.๑๑ กลุ่มการบัญชีและการบริหารธุรกิจ     จ านวน   ๑ ราย 

   ๓. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ยื่นขอก าหนด

ต าแหน่งไว้แล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน ๑๙  ราย 

   ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า รายชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการที่แตกต่างไปจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 

๕ สาขาวิชา  ขอให้มหาวิทยาลัยน าไปพิจารณาทบทวนการก าหนดสาขาวิชาให้สอดคล้องตามประกาศ  

ก.พ.อ.  เนื่องจากการก าหนดสาขาวิชาที่แตกต่างจากประกาศ  ก.พ.อ.  อาจจะหาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวชิาการได้ยาก 

    มติ  ที่ประชุม 

   1.  รับทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑  

จ านวน  ๒๔  สาขา 

   ๒.  เห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เคย

ก าหนดไปแล้ว ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑  

จ านวน  ๖1 ราย  ประกอบด้วย 

  2.๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (รหัส ๐๑)    จ านวน   7 ราย 

  2.๒ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (รหัส ๑๑)   จ านวน ๑๑ ราย 

  2.๓ กลุ่มเทคโนโลยี (รหัส ๑๘)    จ านวน    ๕ ราย 

  2.๔ กลุ่มการแพทย์อื่น (รหัส ๒๑)    จ านวน    ๑ ราย 

 2.๕ กลุ่มแพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รหัส ๒๑)  

        จ านวน    ๑ ราย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  2.๖ กลุ่มพยาบาลศาสตร์ (รหัส ๓๗)   จ านวน ๑๔ ราย 

  2.๗ กลุ่มเกษตรศาสตร์  (รหัส ๕๑)   จ านวน   ๕ ราย 

  2.๘ กลุ่มประมง  (รหัส ๕๕)    จ านวน   ๑ ราย 

  2.๙ กลุ่มสังคมศาสตร์ (รหัส ๖๑)   จ านวน   ๒ ราย 

  2.๑๐ กลุ่มศกึษาศาสตร์ (รหัส ๖๕)   จ านวน  ๑๓ ราย 

  2.๑๑ กลุ่มการบัญชีและการบริหารธุรกิจ   จ านวน   ๑ ราย 

   3.  เห็นชอบรายชื่อสาขาวิชาที่ผู้ขอก าหนดต าแหน่งได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง                               

ไว้แล้ว  และอยู่ระหว่างการพจิารณา จ านวน ๑๙  ราย 

   4.  ให้มหาวิทยาลัยทบทวนรายชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการที่แตกต่างไปจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอ

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๕ สาขาวิชา 

   5.  ให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการขอเทยีบสาขาวิชาในการก าหนดต าแหน่ง               

ทางวิชาการให้ครบถ้วน  ก่อนน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

วาระที่ 5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

 มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. .... 

 ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่ 5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง ให้ทุนฝึกอบรมครูการบิน 

ที่ประชุมให้ความเห็นว่า  สภามหาวิทยาลัยฯ  ได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนพัฒนาขีด

ความสามารถครูการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ไปแล้ว  ดังนั้น  การด าเนินการในส่วนของการ

ให้ทุนหรอืเรื่องอื่น ๆ  ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ  ที่ประชุมจึงให้ถอนวาระ  การประชุม 

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่ 5.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

 1.  หน้า  ๕  ให้แยกเป็น  ๒ ส่วน คอื (1) อัตลักษณ์  และ (2) เอกลักษณ์   

 2.  อัตลักษณ์ เป็นการวัดผู้ส าเร็จการศกึษา  สว่นเอกลักษณ์เป็นการวัดมหาวิทยาลัย  

คณะ  วทิยาลัย ความเป็นเลิศ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบมาตรฐานการอาชวีศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้

แยกอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ออกเป็นสองประเด็นตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 5.20 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุม 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒. รับรองมติวาระที่  ๕.๒๐  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  

๑๑/๒๕๖๑  ในวันเสาร์  ที่  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  และด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าว ไป

ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๓. มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

วาระที่ 5.21 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการ 

ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

นครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  และวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุดรธานี 

  



-20- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 มติ  ที่ประชุม 

๑.  เห็นชอบในหลักการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ  ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  และ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  

๒.  ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในนามมหาวิทยาลัย

นครพนม   

วาระที่ 5.22 การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  และเห็นชอบให้ใช้ระบบการ

ประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส าหรับการประชุมอื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัยด้วย 

วาระที่  5.๒๓  การพจิารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0 

  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

 มติ  ที่ประชุม 

1.  อนุมัติให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูการบิน จ านวน 10,460,000 บาท (สิบล้านสี่

แสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูการ

บินรุ่นที่ 1 จ านวน 9 คน เป็นเงิน 10,358,148 บาท (สิบล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันหน่ึง

ร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.  อนุมัติให้ใช้เงินสะสมโครงการพัฒนาขีดความสามารถครูการบิน รุ่นที่ 3 

จ านวน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) มาสมทบกับค่าใช้จ่ายในรุ่นที่ 2 จ านวน 

๑๓,000,000 (สิบสามล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,600,000 บาท (สิบห้าล้านหก

แสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครูการบินที่โรงเรียนการบิน Fly Oz ประเทศ

ออสเตรเลีย จ านวน 15 คน ส าหรับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเบิกจ่ายจริง 

3.  เห็นชอบให้ วิทยาลัยการบินนานาชาติยก เลิกโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถครูการบิน รุ่นที่ 3 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๒/๒๕6๑  เมื่อวันท่ี  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

 การขอหารอืก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนตุลาคม  

พ.ศ. 2561 
 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  เห็นชอบก าหนดการประชุมในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นวันอาทิตย์  

ที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  ณ  กรุงเทพมหานคร 

๒.  ประชุมประจ าเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ในวันศุกร์  ที่  ๒๑  ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  มหาวทิยาลัยนครพนม 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๑๐  น. 


