
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  13/2561 

วันเสาร์  ที่  10  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 

เวลา  09.30  น.    

ณ  ห้องประชุมกันเกรา  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  ตรีเศรษฐ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

6.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

11.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑4.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑5.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

16. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
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17. อาจารย์ประพัฒน์พงศ ์ ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  พลเอก  ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

5.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นางสาวเปรมใจ  ผิวผอ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

8.  นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช ทองโรจน ์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 รายงานผลการทาบทาม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  เพื่อเข้ารับ 

 ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ตามที่  สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่   12/2561 เมื่อวันที่  7  

ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61  ได้มีมติเลือก  ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม     

ในการนี้  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด าเนินการทาบทาม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  

บุญญาธิการ  เพื่อเข้ารับต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่ง ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิ

การ  ยินดีเข้ารับต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  และมหาวิทยาลัยฯ  ได้ด าเนินการ เสนอชื่อ 

ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอให้น าความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

เป็นที่เรียบร้อยแลว้  เมื่อวันที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2561     

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ   ที่ประชุมรับทราบ   

วาระที่  1.2 หนังสือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ของนายสากล  ภูลศริกิุล 

 ด้วยนายสากล  ภูลศริิกุล  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูท้รงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นไปต้นไป  

เนื่องจากต้องการลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่  1.3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ  เรื่อง ก าหนด

ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา  102 พ.ศ. 2561 

ตามที่  ได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด

ต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ก าหนดให้ผู้ด ารง

ต าแหน่งต่อไปนี้   ยื่นบัญ ชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน   คู่สมรส  และบุตรที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะ  

ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วย 
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 ๑) ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

 ๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  

 ๓) ผูด้ ารงต าแหนง่ในองค์กรอิสระ 

๔) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่ง

ด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป รวมทั้งผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ผู้พิพากษาขึ้นไป ตาม

ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การก าหนดต าแหน่งและเทียบต าแหน่งข้าราชการตุลา

การที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

๕) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ งศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครองซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองช้ันต้นขึ้นไป  รวมทั้งผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง

เทียบเท่าอธิบดีศาลปกครองช้ันต้นขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง การ

ก าหนดต าแหน่งและเทียบต าแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

๖) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งด ารงต าแหน่ง

ตั้งแตอ่ธิบดีอัยการขึน้ไป 

๗) ผูด้ ารงต าแหน่งระดับสูง 

 โดยนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สนิและหนี้สิน 

ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะด้วย 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

12/2561  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  12/2561  

เมื่อวันอาทิตย์  ที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นรายหนา้  และที่ประชุมได้ขอให้มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุม ดังนี้ 

1. หน้า  6  วาระที่ 4.2  ย่อหน้าที่ 4  ข้อ 1 ค าว่า  “ควรแก้ไขปรับปรุง...เป็นต้น ” แก้ไข

เป็น  “ให้มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงบทบาทหนา้ที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม และควร

แก้ไขปรับปรุง...เป็นต้น” 

2. หนา้ 7 มติขอ้ 2  แก้ไขเป็น “เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงการลงนามค ารับรอง

การปฏิบัติงาน... ” 

3. หน้า 7 วาระที่ 5.1 ข้อ 2  ค าว่า  “ผลการประเมินคุณภาพ...11 มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้

51 ตัวบ่งชี ้...” แก้ไขเป็น  “ผลการประเมินคุณภาพ...11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี ้...”. 
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4. หนา้ 12 ย่อหนา้ที่ 3 ใหต้ัดเนือ้ความในข้อ 2 ออกทั้งหมด  

5. หน้า 12 ย่อหน้าที่ 3  ข้อ 3 “การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับ

คณะ จะต้องมีการด าเนินการ...” แก้ไขเป็น “การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร จะต้องมีการ

ด าเนนิการ...” 

6. หน้า 14 ข้อ 9 “มหาวิทยาลัย อยู่ในจังหวัด...ที่ เกี่ยวข้องกับ “CLMV” แก้ไขเป็น 

“มหาวิทยาลัย อยู่ในจังหวัด...   ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศกัมพูชา (Cambodia) ลาว  (Laos) พม่า (Myanmar) และ

เวียดนาม (Vietnam)” 

7. หน้า 15 มติข้อ 1 “เห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

...” แก้ไขเป็น  “เห็นชอบการจัดตัง้สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี...” 

8. หน้า 27 ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 8  ค าว่า  “...จัดท าการปรับปรุงแผนยุทศาสตร์ 

(Reprofiling)”  แก้ไขเป็น “...จัดท าการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ์(Reprofiling)” 

9. หน้า 29 มติข้อ1 “เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก ด ารง

ต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป  โดยอนุโลมตามค าสั่ง...” แก้ไขเป็น  

“เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป โดยเป็นไปตามประกาศ...” 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม   ครั้งที่ 

12/2561  เมื่อวันอาทิตย์  ที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาแนวทางการด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0592(3)1.14/10355 ลงวันท่ี 11  ตุลาคม 2561   

เรื่อง  ส่งเรื่องให้ด าเนินการทางวินัยตามอ านาจหน้าที่) 

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ 0592(3)1.14/10741  ลงวันที่ 25   

 ตุลาคม 2561  เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง) 
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วาระที่  3.3 การพิจารณาก าหนดแนวการเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของผู้รักษาราชการ 

แทนอธิการบดี  ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  ที่ได้รับ 

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในวาระเดียวกันกับผู้รักษาราชการแทน

อธิการบดี 

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม  

วาระที่  3.4 การพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการกรณีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 

 ต าแหน่งประเภทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกัน 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.อนริุทธิ์  ผงคลี  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.อนริุทธิ์  ผงคลี  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

3. เห็นชอบแต่งตั้ง  ดร.อนริุทธิ์  ผงคลี  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบรหิารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

นครพนม  
 

วาระที่  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ 

 คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบการเสียชีวิตของ พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  เมื่อวันท่ี  24  

ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
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2. เห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของคณบดี

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  ด าเนินการประเมินฯ ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ต่อไป  โดยไม่ต้อง

แต่งตั้งกรรมการแทนต าแหน่งท่ีว่าง  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตร  ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศึกษา 2561 จ านวน 1 คน   

 ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาขออนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ านวน  1 คน  โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 

๒๕๕9 ดังนี้ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน   จ านวน      1   คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น           1   คน 

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตรวจสอบและรับรอง

ความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่   

10/2461  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17  (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2548  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากมหาวทิยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  1 คน   
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มติ  ที่ประชุม 

1.  อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  1 คน  

ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสารแนบวาระที่  5.1)   

2.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันเสาร์  ที่ 

10  พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติปรญิญา  ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี                 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2561 จ านวน  36  คน   

ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  

ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2561 จ านวน  36  คน โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

การส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ.2549  ระเบียบมหาวิทยาลัย

นครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.2555  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้

ปริญญาเกียรตินิยม  พ.ศ. 2556และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2559  ประกอบด้วย 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร     จ านวน    1   คน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การประมง)  จ านวน  4 คน 

 รวมทั้งสิ้น      5 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      จ านวน      2   คน 

 รวมทั้งสิ้น        2 คน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     จ านวน      5   คน 

 รวมทั้งสิ้น        5 คน 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์      จ านวน    2   คน 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ      จ านวน    1   คน 

 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบัญชี      จ านวน    20   คน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน    1   คน 

 รวมทั้งสิ้น      24 คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น            36 คน 
       

   

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตรวจสอบและรับรอง

ความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  9/2561   

เมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2561 และครั้งที่  10/2561  เมื่อวันที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2561 

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

ในคราวประชุมครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17  (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  -
พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  จากมหาวทิยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2561 จ านวน  36  คน 

 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย

นครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  36 คน ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตาม

เอกสารแนบวาระที่  5.2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษา     

2.  รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันเสาร์   

ที่ 10  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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วาระที่  5.3 การพิจารณาอนุมัติปรญิญา  ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา                  

จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  23  คน   

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อ

พิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศกึษา  2560 จ านวน  23  คน  ประกอบด้วย      

 คณะครุศาสตร์ 

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา     จ านวน    23   คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น            23 คน 
       

   

  ทั้งนี ้ บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง               

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราว 

ประชุมครั้งที่  6/2561  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

2. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่   

9/2561  เมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2561  

3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  12/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17  (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา  จากมหาวทิยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2561 จ านวน  23  คน   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้  

1.  ควรมีปฏิทินการศกึษาที่ก าหนดระยะเวลาและขั้นตอนที่ชัดเจน 

2.  การเสนอวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ต้องก าหนดระยะเวลาในการ

ด าเนินการแก้ไขเล่มให้ชัดเจน  เช่น ก าหนดระยะเวลาแก้ไขเล่มไม่เกิน 1 เดือน  และในกรณีนี้นักศึกษาส่ง

เล่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561  บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่  2  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ใช้

ระยะเวลาด าเนินการ  6 เดือน ถือว่าล่าช้ามาก  มหาวิทยาลัยจะมีกระบวนการแก้ไขอย่างไร  

3.  กรณีที่นักศึกษาแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์เสร็จแล้ว ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

ว่ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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4.  มหาวิทยาลัยควรทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามถ้าภายในระยะเวลา 1 ปี 

นักศึกษาไม่เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  มหาวิทยาลัยจะให้นักศึกษาคนนั้นพ้นสภาพนักศกึษา 

5.  บัณทิตวิทยาลัยไม่มีหน้าที่ไปแก้ไขวิทยานิพนธ์ แต่บัณฑิตวิทยาลัยมีหน้าที่ตรวจสอบ

แล้วสง่กลับไปให้คณะแก้ไข 

มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัย

นครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  23 คน ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตาม

เอกสารแนบวาระที่  5.3) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จ

การศึกษา 

2. 2.  รับรองมติวาระที่  5.3  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวัน

เสารท์ี่ 10  พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.4 การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยนครพนม   

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1.  หลังจากปิดหลักสูตรเดิมแล้ว  เมื่อเปิดหลักสูตรใหมจ่ะต้องท าให้ดกีว่าเดิม   

2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาที่คงค้างคนสุดท้าย

จะส าเร็จการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548 

 มติ ที่ประชุม 

1. อนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยมีเงื่อนไขให้มี การ

จัดการเรียนการสอนจนกว่านักศกึษาที่คงค้างคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา 

2. อนุมัติให้คงรายวิชาในหลักสูตรไว้ จ านวน  8  วิชา  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

3. รับรองมติวาระที่  5.4  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันเสาร์ที่ 

10  พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

4. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระที่  5.5 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่                      

พ.ศ. ๒๕60)  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. นางมณวีรรณ  บรรลุศิลป์ 1. นางมณวีรรณ  บรรลุศิลป์ คงเดิม 

2. นางสาวปราชญดา   

บูรพาอธิฐาน 

2. นางภัทรอร  ดวงมาลัย เป็นพนักงานตามสัญญา และ 

ไมส่ามารถขอต าแหนง่ทางวิชาการได ้

3. นางนันตพร  ศรีวไิล 3. นางกัญสพัฒน์  นับถือตรง เป็นพนักงานราชการ มภีาระงานสอน 

ในระดับอาชวีศึกษาจ านวนมาก และ             

ไมส่ามารถขอต าแหนง่ทางวิชาการได ้

4. นางสาวปรางทิพย์  เสยกระโทก 4. นางสาวปรางทิพย์  เสยกระโทก คงเดิม 

5. นางสาววันทนารี  สุวรรณกลาง 5. นางสาววันทนารี  สุวรรณกลาง คงเดิม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕60)  

ต่อที่ประชุมดังนี้ 

1. อาจารย์ปราชญาดา  บูรพาอธิฐาน เป็นพนักงานตามสัญญาของมหาวิทยาลัย

นครพนม ไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ท าให้มีผลกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ

ปัจจุบันมีอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนั้น  วิทยาลัยธาตุพนม  จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  จาก  อาจารย์ปราชญาดา  บูรพาอธิฐาน  เป็น  นางภัทรอร  ดวงมาลัย  

2. อาจารย์นันตพร  ศรีวิไล  เป็นพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม มีภาระการ

สอนในระดับอาชีวศึกษาจ านวนมาก และไม่สามารถขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ท าให้มีผลกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน และปัจจุบันมีอาจารย์ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีคุณสมบัติตรง

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนั้น  วิทยาลัยธาตุพนม  จึงขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  จาก  อาจารย์นันตพร  ศรีวไิล เป็น  นางกัญสพัฒน์  นับถือตรง  
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มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  จาก  อาจารย์ปราชญาดา  บูรพาอธิฐาน  

เป็น  นางภัทรอร  ดวงมาลัย  และจาก  อาจารย์นันตพร  ศรีวิไล เป็น  นางกัญสพัฒน์  นับถือตรง  

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้เริ่มใชต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  เป็นต้นไป 

2. รับรองมติวาระที่  5.5  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

13/2561  เมื่อวันที่  10  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561  และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.6 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕60)  คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นางกรรณิกา  สงิห์ศรี 1. นายรัฐวุฒิ  เจาลา เกษียณอายุราชการ 

2.  นางสาวจีราพร  รัตนโกสุม 2.  นางสาวจีราพร  รัตนโกสุม คงเดิม 

3.  นางสาวเพ็ญพักตร ์ สืบศรี 3.  นางสาวเพ็ญพักตร ์ สืบศรี คงเดิม 

4.  นางสาวปิยธิดา  รัตนรามา 4.  นางสาวปิยธิดา  รัตนรามา คงเดิม 

5.  นายเนียน  ค ามุลตรี 5.  นายเนียน  ค ามุลตรี คงเดิม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕60)  ต่อที่ประชุม ดังนี้  

 อาจารย์กรรณิกา  สิงห์ศรี ก าลังจะเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2561 ดังนั้น คณะ

วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก 

นางกรรณิการ์  สิงหศ์ร ีเป็น นายรัฐวุฒิ  เจาลา  และนางสาวปิยธิดา  รัตนรามา  เป็นประธานหลักสูตร   
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มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  จาก นางกรรณิการ์  สิงห์ศรี เป็น นายรัฐวุฒิ  เจาลา  

และนางสาวปิยธิดา  รัตนรามา  เป็นประธานหลักสูตร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยให้เริ่มใช้

ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  เป็นต้นไป 

2. รับรองมติวาระที่  5.6  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

13/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.7 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61) คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นายเจษฎา  ไชยตา 1.  นายเจษฎา  ไชยตา คงเดิม 

2.  นางสาวสุภธิดา  สุกใส 2.  นางสาวชไมพร  ไทยด ารงเดช ลาออกจากราชการ 

3.  นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า 3.  นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า คงเดิม 

4.  นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 4.  นายสุรศักดิ์  แสนพรหม คงเดิม 

5.  นายนิพนธ์  กัลยาเรือน 5.  นายนิพนธ์  กัลยาเรือน คงเดิม 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิตศิาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61)  ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 อาจารย์สุภธิดา  สุกใส  ได้ลาออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จาก อาจารย์สุภธิดา สุกใส  เป็น  อาจารย์ชไมพร ไทยด ารงเดช  
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มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61) จาก อาจารย์สุภธิดา สุกใส  เป็น  อาจารย์ชไมพร   

ไทยด ารงเดช ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2561 

เป็นต้นไป 

2. รับรองมติวาระที่  5.7  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

13/2561  เมื่อวันที่  10  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561  และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.8 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59) คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นางมลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ 1.  นางมลฤดี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ คงเดิม 

2.  นางสาวภาวดี  พันธรักษ์ 2.  นางสาวภาวดี  พันธรักษ์ คงเดิม 

3.  นายเกรียงไกร  ผาสุตะ 3.  นายเกรียงไกร  ผาสุตะ คงเดิม 

4.  นางสาวอภริดี  แข้โส้ 4.  นางสาวอภริดี  แข้โส้ คงเดิม 

5.  นางสาวสุวิมล  ค าน้อย - ลาศึกษาต่อ 

6.  นายอธิราชย์  นันขันตี 5.  นายอธิราชย์  นันขันตี คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จนิดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

ด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชีแ้จงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสังคมศกึษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)   

ต่อที่ประชุม ดังนี้  

 อาจารย์สุวิมล  ค าน้อย ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่

วันที่  5  สงิหาคม  พ.ศ. 2561  ดังนั้น คณะครุศาสตร์ จงึขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร โดยปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก 6 คน เป็น 5 คน 
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มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕59)  โดยปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก  

6 คน เป็น 5 คน  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  และให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  

2561 เป็นต้นไป 

2. รับรองมติวาระที่  5.8  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

13/2561 เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.9 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเน่ือง)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕58) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นายอภิสทิธิ์  ชาลุน 1.  นายอภิสทิธิ์  ชาลุน คงเดิม 

2.  นายหาญณรงค์  บ ารุงศริิ 2.  นายหาญณรงค์  บ ารุงศริิ คงเดิม 

3.  นายส าเนียง  ไข่มุกข์ 3.  นายส าเนียง  ไข่มุกข์ คงเดิม 

4.  นายสิทธิชัย  เจรญิราช 4.  นายสิทธิชัย  เจรญิราช คงเดิม 

5.  ดร.วิชัย  พัฒพล 5.  นายสุริยา  ประสมทอง   ลาออกจากราชการ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรอง 

ด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕58) ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.วิชัย  พัฒนพล  ได้ยื่นความจ านงขอย้ายไปประจ า                        

คณะวศิวกรรมศาสตร์  ดังนั้น  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จงึขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. ๒๕58)  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  พัฒนพล เป็น นายสุริยา  ประสมทอง   
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  มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕58)  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิชัย  พัฒนพล เป็น นายสุริยา  ประสมทอง  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยให้เริ่มใชต้ั้งแต่ 

ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2561 เป็นต้นไป 

2. รับรองมติวาระที่ 5.9  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่ 

13/2561 เมื่อวันท่ี  10  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์ในสถานประกอบการของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕58) คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอว่า  สมอ.08 หน้า 2 ขอ้ 5 สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

ข้อ 5.1.1 ใหค้ณะไปตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ  ของรายวิชาการฝกึประสบการณ์ในสถานประกอบการ  

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเลือก รหัสวิชา 30209414                

ชื่อรายวิชาการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕58) 

 2.  อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดและการประเมินผลการเรียนรายวิชา               

การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ  จาก S และ U ให้เป็นเกรดปกติ A ถึง F    
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วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย

นครพนม ระดับอุดมศกึษา ปีการศึกษา 2561 

  ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า  มหาวิทยาลัยนครพนมจะมีกระบวนการจัดการอย่างไร เพื่อให้

ได้คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น  และในการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยนครพนม  ควรใช้ระบบ IQA เป็นเกณฑก์ารประเมนิด้วย 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม -

ระดับอุดมศกึษา ปีการศึกษา 2561 

วาระที่ 5.12 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอ

ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วาระที่ 5.13 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของวิทยาลัย 

 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 

  ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการ 

  สรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร    

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของวิทยาลัย

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบรกิาร และให้คณะกรรมการสรรหาฯ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่ 5.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศกึษาพิการเข้าศึกษา 

 ในมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2562 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบาย 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 

2562 
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วาระที่ 5.15 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการ

บัญชี  พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 

1.   เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของ 

สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  เป็น  “Institute for Business and Accounting Innovation”

ดังนัน้  ให้เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็น  “สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี”   

2. ให้ทบทวนหมวด 2 การบริหารงาน ข้อ 10  

3. ให้ทบทวนหมวด 5 การประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการประเมินผล ข้อ 18  

และให้ตัดข้อความ “ด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด” ออกทั้งหมด 

4. ให้ทบทวนบทเฉพาะกาล ข้อ 21 และให้ตัดข้อความในบรรทัดที่ 2 “การใช”้ ออก 

 มติ  ที่ประชุม 

1.  ให้เปลี่ยนชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี” เป็น “สถาบัน

นวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี” 

2.  ให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการบริหาร

และการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี พ.ศ. ....  กลับไปแก้ไข

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยให้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่มีส่วนได้ ส่วน

เสีย โดยให้อธิการบดีเป็นประธาน  เช่น  รูปแบบการเรียนการสอน   การใช้ทรัพยากรร่วมกน การ

โอนทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ชัดเจน และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

วาระที่ 5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง  การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ   

มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. .... 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การก าหนดชื่อ

สาขาวิชาส าหรบัการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. ... 

วาระที่ 5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....       

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม   



-20- 

 

วาระที่ 5.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบต าแหน่งทางวชิาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....  

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม   

วาระที่ 5.19 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษากับมัธยมศกึษาตอนปลาย   

(ทวิศึกษา) 

 มติ  ที่ประชุมให้สัตยาบันเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการในการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่ 5.20 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตามองคป์ระกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ  6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม วา่ด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์

และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 

(1) ผูท้รงคุณวุฒิที่ด ารงหรอืเคยด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการอุดมศกึษา   จ านวน   

๑  คน  ได้แก่  ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ 

(2)  ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งด ารงหรอืเคยด ารงต าแหน่ง 

กรรมการสภาสถาบันอุดมศกึษาหรอืด ารงหรอืเคยด ารงต าแหนง่ไม่ต่ ากว่าคณบดีในสถาบันอุดมศกึษา 

จ านวน  ๓  คน  ได้แก่  ศาสตราจารย์  ดร.เจริญศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์  รองศาสตราจารย์  นายแพทย์

พิทยา  จารุพูนผล  และรองศาสตราจารย์  ดร.พยุง  มีสัจ 

(3)  ผูท้รงคุณวุฒิที่มถีิ่นที่อยู่หรือประกอบอาชีพประจ าในจังหวัดนครพนม ไมน่้อยกว่า             

10  ปี  จ านวน  ๑  คน  ได้แก่  ดร.สมชอบ  นติิพจน์ 

(4)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

ผูแ้ทนคณาจารย์ประจ าซึ่งคัดเลือกกันเอง  จ านวน  ๑  คน  ได้แก่  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม 

(5)  คณบดี  ผูอ้ านวยการ  และหัวหน้าส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น                  

ที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง  จ านวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ  ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนนิการ 

(6)  ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เป็นเลขานุการ 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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วาระที่  5.21 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจ า 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  (แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง) 

มติ  เห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์ประพัฒน์พงษ์  ปรีชา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  -

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  จ านวนหน่ึงคน   เป็นกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ

คุณธรรมประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม (แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง) 

วาระที่  5.22 การพิจารณาอนุมัติหลักการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม   

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบรหิารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

1.  ระยะเวลาในการประเมิน  ประกอบด้วย 

 1.1  การประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่รอบ 1 ป ีนับตั้งแตว่ันที่ได้รับการแต่งตั้ง   

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 1.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 2 ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแตง่ตั้ง   

เพื่อพิจารณาการด ารงต าแหนง่ 

2.  คณะกรรมการประเมิน  ประกอบด้วย 

 2.1  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ   

(ซึ่งเลือกจากกรรมการสรรหาคณบดี/ผูอ้ านวยการ) 

 2.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เลือกกันเอง  จ านวน 1 คน   

(ซึ่งเลือกจากกรรมการสรรหาคณบดีหรือผูอ้ านวยการหรอืไม่ก็ได้) 

 2.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า  เลือกกันเอง 

จ านวน 1 คน  (ซึ่งเลือกจากกรรมการสรรหาคณบดีหรอืผูอ้ านวยการหรอืไม่ก็ได้) 

 2.4  เจ้าหนา้ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นเลขานุการ 

3.  วธิีการและสัดส่วนคะแนนในการประเมิน ประกอบด้วย 

 3.1  ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการในทุกประเด็น  ก าหนด                 

ค่าน้ าหนักคะแนน  70  คะแนน 

 3.2  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของหน่วยงาน  ประจ าปี

การศกึษาที่ผ่านมา  (กรณีที่การประเมินไม่ครบช่วงเวลา 1 ปี ของการบริหารงาน  ไม่น าส่วนนี้มาคิด

คะแนน  แต่น าไปรวมเป็นค่าน้ าหนักในข้อ 1)  ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน  10  คะแนน 

 3.3  พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล  10 ประเด็น  (โดยต้องได้

คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.00 จาก 5.00)  ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน  20  คะแนน  โดยคะแนนในส่วนนีไ้ด้มา

จากการสัมภาษณ์อธิการบดีและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากร

ภายในหนว่ยงาน  ประกอบด้วย 
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1.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  

2.  หลักประสทิธิผล (Effectiveness)  

3.  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มคา่ (Efficiency/Value for money)  

4.  หลักความเสมอภาค (Equity)  

5.  หลักมุ่งเนน้ฉันทามต ิ(Consensus Oriented)  

6.  หลักการตรวจสอบได้/มภีาระรับผิดชอบ (Accountability)  

7.  หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)  

8.  หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization)  

9.  หลกัการมสี่วนรว่ม (Participation)  

10.  หลกันิติธรรม (Rule of Law) 

 ทั้งนี ้ คณะกรรมการฯ  เห็นควรใหเ้พิ่มข้อ 11  ดังนี้  “มีพฤติกรรมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการหน่วยงาน  แต่กระทบต่อช่ือเสียงหรอืภาพลักษณ์ของหนว่ยงาน”  

มติ  ที่ประชุมอนุมัติหลักการเพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บรหิารมหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  5.23 การพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุง

อากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ให้วิทยาลัยการบินนานาชาติไปด าเนินการ

จัดท ารายละเอียดและค านวนค่าใช้จ่ายต่อนักศกึษา 1 ราย เป็นจ านวนเงินเท่าใด รวมถึงจ านวนรับเข้าศกึษา 

และความคุ้มทุนในการเรียนการสอนของหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

มติ  ที่ประชุมให้วทิยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ไปด าเนินการ

จัดท าข้อมูลเพื่อประกอบการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  หลักสูตรช่างซ่อมบ ารุงอากาศ

ยาน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

วาระที่  5.24 การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิจากกองทุนวิจัยและนวัตกรรม และกองทุนพัฒนา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อสมทบในกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม  

และอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

นครพนม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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 มติ  ที่ประชุม 

1.  อนุมัติการขอใช้เงนิจากกองทุนวิจัยและนวัตกรรม  จ านวน 3,000,000 บาท  

(สามล้านบาทถ้วน) และกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน 3,000,000 บาท  (สาม

ล้านบาทถ้วน)  รวมเป็นเงนิ  6,000,000 บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  เพื่อสมทบในกองทุน พัฒนา

บุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 แผนการรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2562  

 ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม   จัดการศกึษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตร

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  และหลักสูตร 

ปริญญาตรี   

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยนครพนม  ก าหนดแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2562  

จ านวนทั้งสิ้น  5,547  คน  ประกอบด้วย 

1. ระดับปริญญาตรี  TCAS 62 (5 รอบ)  จ านวน  2,050  คน 

2. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    จ านวน  1,350  คน 

3. ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)   จ านวน  1,257  คน 

4. ระดับประเภทการรับเทียบโอน / 2 ปีต่อเนื่อง จ านวน     890  คน 

   รวมทั้งสิ้น      5,547  คน  

จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝา่ยเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

 ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2560  ในวันพฤหัสบดี  ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 

2561  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  มหาวิทยาลัยนครพนม   และก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ครั้งที่ 15/2561 ในวันศุกร์  ที่  21 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ณ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  16.00  น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 


