
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  14/2561 

วันศุกร์  ที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา  09.30  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นายวัชรินทร์  เจียวิริยบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

10.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง   

11.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13.  รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

14. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑5.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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๑6.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

17. อาจารย์กิตตศิักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

18. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  พลเอก  ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

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  ดวงสุภา 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 

 หนังสือขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ของรองศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ  และนางประภาศร ี สุฉันทบุตร 

ด้วยรองศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตรีเศรษฐ  และนางประภาศรี  สุฉันทบุตร  ได้ขอลาออก

จากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่  29  

พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ในคราวประชุมครั้งที่ 13/25๖1 เมื่อวันที่  

10  พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖1  ด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทน

ต าแหน่งท่ีว่างลง  ต่อไป  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

13/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  13/2561  

เมือ่วันเสาร ์ ที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ขอให้มกีารแก้ไขรายงานการ

ประชุม ดังนี้ 

- หนา้ 16 - หนา้ 22  ค าน าหนา้ชื่อของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรในวาระที่  .... 

ให้แก้ไขเป็นต าแหน่งทางวิชาการ อาทิ  อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม   ครั้งที่ 

13/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน  

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาการน าข้อบังคับมาใช้ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศริ ิ ด ารงภคภากร กรณีถูกพักราชการตามค าสั่ง

มหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  2258/2561  ลงวันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2561) 

วาระที่  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1.  รับทราบหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(5).4/ 

5061  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  เรื่อง  การขอยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ  

โดยอนุญาตให้  รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปช่วยราชการ  

ในต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ไม่ก่อนวันที่ ได้รับ อนุญาต จนถึงวันที่   

15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562   

2.  ให้ รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร   ข้าราชการพลเรอืนในสถาบัน 

อุดมศึกษา  สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ด ารงต าแหน่ง 

รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม   ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  056/2561  ลงวันที่  

12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  จนถึงวันที่   

15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

วาระที่  4.3 รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน   และรายงานผลการบรหิารงาน 

 ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ 

 ครบหน่ึงปี   

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  (รอบ 4 เดือน)  และ

ประเมินผลการบริหารงานรอบ 1 ปี ของผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
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2. ให้อธิการบดีและผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินการตามเงื่อนไข

ของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบการ

ประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  

วาระที่  4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย             

การบรหิารและการด าเนินงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี พ.ศ. ... 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

 1.  ข้อ  ๖  วัตถุประสงค์และภาระหนา้ที่ยังไม่มีความชัดเจน  ซึ่งจะเกี่ยวข้อง 

ในการ ประเมินผลการบริหารงานของผูบ้ริหารระดับคณบดี 

2.  ข้อ 7 วรรคท้าย ควรใหฝ้า่ยกฎหมายของมหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยตรวจสอบรายละเอียด 

อีกครั้ง 

 3.  ขอ้ 23 ยังไมม่ีความชัดเจนว่าจะใหส้ถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย 

นครพนม มีอ านาจในการพัฒนาหลักสูตรหรอืโอนหลักสูตรมายังหน่วยงานดังกล่าว 

 4.  บทเฉพาะกาลต้องระบุใหชั้ดเจนว่าหลักสูตรนี้ จะบริหารจัดการหลักสูตรที่มีอยู่ใน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม วิทยาลัยนาหวา้ และวิทยาลัยธาตุพนมอย่างไร  

 5.  ให้ฝ่ายนิติการของมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว 

 มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหาร

และการด าเนินงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี พ.ศ. ...  

2. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการ

บริหารและการด าเนินงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัย  และให้น า (ร่าง)  ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ

กลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอวาระการ

พิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้ว่า  

“การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง  พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรือ

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่การประชุมเร่งด่วน  จะแจง้ระเบียบ
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วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้ ”  ประกอบกับข้อ  17 แห่ง

ข้อบังคับดังกล่าว ที่ก าหหนดไว้ว่า  “ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณีที่ประธานหรือ

เลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่นจะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งรักษา 

ราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี เป็นวาระที่ 4.5  และเลื่อนวาระที่ 4.5  

เดิม เป็นวาระที่ 4.6 

วาระที่  4.5 การพิจารณาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  

ต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีสถาบันนวัตกรรม

ธุรกิจและการบัญชี  อีกหน่ึงต าแหน่ง  โดยให้อธิการบดีก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กับรักษาราชการ

แทนคณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  ตามที่เห็นสมควรและความจ าเป็น 

วาระที่  4.6 การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว 

 และอุตสาหกรรมบรกิาร  (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิร ิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  52  คน   

ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  

ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาขออนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปริญญาให้แก่

ผูส้ าเร็จการศกึษา  จากมหาวทิยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  52 คน  ประกอบด้วย 

1. ผูส้ าเร็จการอบรมตามหลักสูตร Commercial Pilot Licence จ านวน 8 คน  โดยผ่านการ

พิจารณาคุณสมบัติการส าเร็จการอบรมตามหลักสูตร Commercial Pilot Licence ที่ได้รับการรับรองจาก

ส านักงานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / รุ่นท่ี / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 

 

 

 

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน   

นักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน  รุ่นที่ 16 1 

นักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน  รุ่นที่ 17 1 

นักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน  รุ่นที่ 18 1 

นักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน  รุ่นที่ 20 5 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 8 

2. ผูส้ าเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง จ านวน 5 คน  โดยผา่นการ 

พิจารณาคุณสมบัติการส าเร็จการศกึษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษา 

และการประเมนิผลการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕9 

 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / รุ่นท่ี / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

วิทยาลัยธาตุพนม 

 

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 3 

รวม 4 

วิทยาลัยนาหว้า หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 1 

รวม 1 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 5 

3. ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 35 คน  โดยผา่นการพิจารณา 

คุณสมบัติการส าเร็จการศกึษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ี     

พ.ศ. 2548  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตนิิยม พ.ศ. 2549 ระเบียบ

มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2555  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม      

ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตนิิยม พ.ศ. 2556  และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วา่ด้วยการศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / รุ่นท่ี / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

  

  

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) 1 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 3 

รวม 4 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

  

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศ.บ.)   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 8 

รวม 8 

คณะวทิยาการจัดการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

หลักสูตรบัญชบีัณฑติ (บช.บ.)   

สาขาวิชาการบัญชี 23 

รวม 23 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 35 

4.  ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท  จ านวน ๔ คน  โดยผา่นการพิจารณาคุณสมบัติ 

การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554  
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / รุ่นท่ี / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

4 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 4 

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบและ                

รับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่   

ครั้งที่  11/2461  เมื่อวันที่  16  พฤศจกิายน  2561 

2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  13/2561  เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2561 

3. คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที ่ 8/2561  เมื่อวันที่   

4  ตุลาคม  2561 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17  (6)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2548  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปริญญาให้แก่

ผูส้ าเร็จจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  52  คน  

มติ  ที่ประชุม 

1.  อนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จจากมหาวิทยาลัย

นครพนม ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  52  คนตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตาม

เอกสารแนบวาระที่  5.1)   

2.  รับรองมติวาระที่  5.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันศุกร์ ที่  

21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะ  ดังนี้  

1.  ต้องปรับปรุงขอ้มูลหลักสูตร ใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ  

เรื่อง มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. 2561  

2.  ให้เพิ่มการตอบสนองของผู้เรยีน (Learner person) ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ .2) 
3.   ใหเ้พิ่มคุณลักษณะของผูเ้รียนในรายละเอียดหลักสูตร  (มคอ .2) 

 

มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) 

หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

2.  รับรองมติวาระที่ 5.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันศุกร์ ที่  

21  ธันวาคม พ.ศ. 2561 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ                

การอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานของมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยให้แก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.4 การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิสะสม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561     

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้  

1.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ค้างจา่ย

ตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

2.  กรณีการให้ทุนสนับสนุนครูการบิน 9 คน ใชง้บประมาณไปเกือบ 30 ล้านบาท เมื่อ

อบรมเสร็จแล้วมีครูการบินเพียง  1 คน ที่มคีุณสมบัติครบตาม TOR และที่เหลอือีก 8 คน มคีุณสมบัติไม่

ตรงตาม TOR 

3.  กรณีของวิทยาลัยการบินนานาชาติถือเป็นการกระท าที่ไม่รักษากฎระเบียบการเงินการ

คลัง  

4.  การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ให้งานการเงินและงานแผนของมหาวิทยาลัย

ประสานงานกัน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนอนุมัติ 

5.  กรณีค่าสอนเกินภาระงานสอนต้องบริหารจัดการให้ดี  โดยบริหารเฉพาะงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรรให้ได้  โดยใหม้หาวิทยาลัยไปออกระเบียบหรอืข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอนเกิน

ภาระงานสอน และก าหนดมาตรการให้ชัดเจน  

6. ปัจจุบันงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนครพนมหมดไปกับค่าสอนเกินภาระงาน

สอน  งานประกันคุณภาพการศกึษา และงบจ้างบุคลากร 

 ที่ประชุมเห็นควรให้ชะลอการอนุมัติการขอใช้เงินสะสมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

รายการที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นเงิน 21,950,535.24 บาท  (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสน

ห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)  โดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติใช้จ่ายเงินเกินจากที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้อนุมัติ   และ ให้

คณะกรรมการชุดดังกล่าวประชุมร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการบินนานาชาติ และคณบดีของวิทยาลัย
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การบินนานาชาติ เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางการแก้ไข และก าหนดแนวทางการเบิก-จ่าย และน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ประกอบด้วย 

1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  เป็นประธานกรรมการ 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์  รองศาสตราจารย์ วริัตน์ พงษ์ศริิ 

นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา  เป็นกรรมการ 

 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติการขอใช้เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 12 

หน่วยงาน  เป็นเงิน  22,108,175.75 บาท  (-ยี่สิบสองล้านหน่ึงแสนแปดพันหน่ึงร้อย             

เจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์-)  ประกอบด้วย 

  (1)  วิทยาลัยอุตสาหกรรมศรสีงคราม  จ านวนเงนิ  27,740.00  บาท 

  (2)  วิทยาลัยธาตุพนม  จ านวนเงนิ  78,000.00  บาท 

 (3)  วิทยาลัยนาหว้า จ านวนเงนิ  39,470.00  บาท 

 (4)  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  จ านวนเงนิ  14,677,000.00  บาท 

 (5)  คณะวิทยาศาสตร์  จ านวนเงิน  539,844.05  บาท 

  (6)  คณะครุศาสตร์ จ านวนเงนิ  2,285,000.00  บาท 

  (7)  วิทยาลัยการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบรกิาร  จ านวนเงนิ  5,321  บาท 

  (8)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวนเงนิ  2,186,948.22  บาท 

  (9)  โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  จ านวนเงิน

112,000.00  บาท 

 (10)  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จ านวนเงิน  500,000  บาท 

 (11)  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบด้วย   

   -  งานการเงนิ  จ านวนเงิน  148,676.00  บาท 

   -  งานพัสดุ  จ านวนเงิน  792,919.00  บาท 

        -  งานการเจ้าหน้าที่ จ านวนเงนิ  120,000  บาท 

 (12)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวนเงิน  595,257.48  บาท 

2. ให้ชะลอการอนุมัติการขอใช้ เงินสะสมของวิทยาลั ยการบินนานาชาติ  

ในรายการที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นเงิน 21,950,535.24 บาท(-ยี่สิบเอ็ดล้าน

เก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-)  
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3.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบิน

นานาชาติใช้จ่ายเงินเกินจากที่สภามหาวิทยาลัยนครพนมได้อนุมัติ และให้คณะกรรมการชุด

ดังกล่าวประชุมร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการบินนานาชาติ และคณบดีของวิทยาลัยการบิน

นานาชาติ เพื่อปรึกษาหารือหาแนวทางการแก้ไข และก าหนดแนวทางการเบิก-จ่าย และน าเสนอ                

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

4.  กรณีค่าสอนเกินภาระงานสอน ให้มหาวิทยาลัยไปออกระเบียบหรือข้อบังคับ

เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน และก าหนดมาตรการให้ชัดเจน  

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ   ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) โครงสร้างฯ ดังกล่าว          

ไปแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

วาระที่ 5.6 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน  2  ราย) 

วาระที่ 5.7 การพิจารณารายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัย 

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

  มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครพนม และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบ

สองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

2.  ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ให้คณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระที่ 5.8 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร 

 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร 

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  

ตามองคป์ระกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  แหง่ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี   

พ.ศ. 2555  ประกอบด้วย   

 1.  ประธานกรรมการ  ซึ่งแตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่   

ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์  

 2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคัดเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน   

ได้แก่  รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ 

 3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า  ซึ่งคัดเลือกกันเอง   

จ านวนหนึ่งคน  ได้แก่  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม 

 4.  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลัย  ซึ่งแต่งตัง้จากบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ  

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะ  จ านวนหนึ่งคน  มอบรองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศริิ 

ด าเนนิการ 

 5.  อธิการบดี 

 6.  ผูแ้ทนบุคลากรในคณะที่มกีารสรรหาคณบดี  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน  

มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ 

 7.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  หรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจแทนโดยมติ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

 ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตัง้  นายปรีชา  อาษาวัง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภททั่วไป   

ต าแหน่งบรรณารักษ์  สังกัดส านักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน 

ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการ  ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  1 มกราคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร   

2.   เห็นชอบแต่งตั้ง  นายปรีชา  อาษาวัง  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภททั่วไป  

ต าแหน่งบรรณารักษ์  สังกัดส านักวิทยบรกิาร  มหาวิทยาลัยนครพนม  ให้ด ารงต าแหน่งรักษา

ราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
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วาระที่ 5.9 การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

มติ   ที่ ประชุม เห็นชอบแต่ งตั้ ง ดร.ปุณณฑรีย์   เจียวิริยบุญญา  พนักงาน

มหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม  ให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา   ทั้งน้ี ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป 

 

วาระที่ 5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. .... 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วา่ด้วยการจัดการศกึษาและ 

การประเมนิผลการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2559  ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

โดยแก้ไขข้อความในข้อ  56  ดังนี้ 
 

ข้อ 56 ในระเบียบฉบับเดมิ ข้อ 56 ในระเบียบฉบับที่ 2 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรอืวิทยาลัย เป็น

ผูอ้นุมัติผลการศกึษา และเสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่ออนุมัตกิารส าเร็จการศึกษา 

ให้กองสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวม

รายชื่อนักศกึษาที่เรยีนครบตามหลักสูตร และ

ผา่นคุณสมบัติการส าเร็จการศกึษาของหลักสูตร

นั้น ๆ  น าส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะ 

วิทยาลัย หรอืสถาบัน แล้วแตก่รณี  ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา 

และเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อด าเนนิการเสนอ

รายชื่อผูส้ าเร็จการศกึษา  และขออนุมัติ

ประกาศนยีบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. ... 
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วาระที่ 5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. ....  

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วา่ด้วยการจัดการศกึษาและ 

การประเมินผลการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559  ให้มคีวาม

เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยแก้ไขข้อความในข้อ  56  ดังนี้ 
 

ข้อ 56 ในระเบียบฉบับเดมิ ข้อ 56 ในระเบียบฉบับที่ 2 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรอืวิทยาลัย เป็น

ผูอ้นุมัติผลการศกึษา และเสนอสภามหาวิทยาลัย

เพื่ออนุมัตกิารส าเร็จการศึกษา 

ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวม

รายชื่อนักศกึษาที่เรยีนครบตามหลักสูตร และ

ผา่นคุณสมบัติการส าเร็จการศกึษาของหลักสูตร

นั้น ๆ  น าส่งให้คณะกรรมการประจ าคณะ 

วิทยาลัย หรอืสถาบัน แล้วแตก่รณี  ประชุม

พิจารณาให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศกึษา 

และเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อด าเนนิการเสนอ

รายชื่อผูส้ าเร็จการศกึษา  และขออนุมัติ

ประกาศนยีบัตรจากสภามหาวิทยาลัย 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัด

การศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ฉบับที่  2)  

พ.ศ. ... 

วาระที่ 5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการแต่งกายของนักศกึษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. ....  

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม 

 ประธานการประชุม  ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอวาระการพิจารณา  (ร่าง)  ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  วา่ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  พ.ศ. ....  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  แหง่ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้ว่า   

“การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหท้ าเป็นหนังสือแจ้ง  พรอ้มด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรอื 

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่การประชุมเร่งด่วน  จะแจ้งระเบียบ 
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วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องใหก้รรมการทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17  แห่ง 

ข้อบังคับดังกล่าว ที่ก าหหนดไว้ว่า  “ใหด้ าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณีที่ประธานหรอื 

เลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่นจะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณา (ร่าง)  ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  พ.ศ. .... เป็นวาระที่  5.13 

วาระที่  5.13 การพิจารณา (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ 

 คณบดี  พ.ศ. .... 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะ  ดังนี ้ 

1.  ข้อ 5  (2) “...เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ” แก้ไขเป็น “...เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ” 

2.  ข้อ 5 ใหเ้พิ่มวงเล็บ (10)  ดังนี ้ “(10) ด าเนินกิจการอื่น  ๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย” 
 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการ

ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  พ.ศ. ....  โดยให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ 

(ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าวอีกครั้ง  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รายงานสถานการณ์การเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ส าหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชี  ๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยงานการเงินและบัญชี  กองนโยบายและแผน  ส านักงาน

อธิการบดี  ได้จัดท ารายงานสถานการณ์การเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญช ี ๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝา่ยเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

 ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   1/2562  ประจ าเดือน

มกราคม พ.ศ. 2562 

 ที่ประชุมได้เห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  1/2562  

ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562  เป็นวันเสาร์  ที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2562  ณ  มหาวิทยาลัย

นครพนม  จังหวัดนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  15.30  น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 


