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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  3/2561 เม่ือวันศุกร์ ที่  2 มนีาคม  พ.ศ. 2561 
ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครัง้ที่  4/2561 เม่ือวันเสาร์  ที่  10  มนีาคม  พ.ศ. 2561 เรียบรอ้ยแล้ว 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  3/2561 

วันศุกร์  ที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร  ช ัน้  1  โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตรีเศรษฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ  

9.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

11.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

12.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

13.  นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิ 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์  รักษาราชการแทนอธิการบด ีมหาวิทยาลัย 

       นครพนม 

15.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

16.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

17.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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18.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

20.  ดร.ฑรีัตม ์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

21.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

22.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

23.  อาจารย์ว่าที่รอ้ยตรี กาญจน์  กันปัญญา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

24.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  อาจารย์เอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายสุชาติ  ศรีอุบล        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4.  นายฉลาด  แพงดวงแก้ว        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

5.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ์      นักวิชาการเงินและบัญชี 

7.  นายอัมรินทร์   สุทธะมา       นิตกิร 

8.  นางศุภกาญจน์จริา  พ่อยันต์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

9.   นางสาวนิยรัตน์  ชินสาร       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม  ศาสตราจารย์พิ เศษ  ดร . ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประธานการประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

2/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  2/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการ

ประชุมดังนี้ 

1.  หน้า 7 ย่อหน้าที่2  บรรทัดที่ 1 ค าว่า  “...ศาสตราจารย์  นายแพทย์ บวรศิลป์ 

เชาว์ช่ืน...”  แก้ไขเป็น  “...ศาสตราจารย์  นายแพทย์ บวรศลิป์  เชาวน์ชื่น” 

2.  รายงานการประชุมลับ  หน้า  5  มติวาระที่   3.2  ข้อ  2  แก้ไขเป็น  “ให้

มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาความผดิทางละเมิด และความผดิทางวินัยใน 2 กรณี ดังนี้

...” 

 มติ  ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น และรับรองรายงาน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  2/2561  เมื่อวันเสารท์ี่  10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 

2561 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 การพิจารณาหลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 นครพนม  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. 2557  และตามข้อบังคับ 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2560 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ. 2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดีฉบับที่  2) 

พ.ศ. ๒๕60 ในกระบวนการสรรหาอธิการบดีในครั้งนี้ 

วาระที่  3.2   รายงานการประชุมลับ 

 หมายเรยีกพยานเอกสาร ศาลจังหวัดนครพนม คดีหมายเลข 4417/2560  

ระหว่าง นายสมยศ สีแสนซุย (โจทก์) ยื่นฟ้อง นายสังคม ภูมิพันธุ์ ที่ 1 กับพวก

รวม 8 คน (จ าเลย)   
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  3/2561 เม่ือวันศุกร์ ที่  2 มนีาคม  พ.ศ. 2561 
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วาระที่  3.3  รายงานการประชุมลับ 

 หมายแจ้งค าสั่งศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขด า 

 ที่ อท. 97/2560 ระหว่าง นางเพ็ญศิริ  ด ารงภคภากร (โจทก์) ยื่นฟ้อง 

 นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ 1 กับพวกรวม 17 คน (จ าเลย)   

วาระที่  3.4  รายงานการประชุมลับ 

 หมายแจ้งค าสั่งศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบภาค 4 คดีหมายเลขด าท่ี  

 อท. 99/2560 ระหว่าง นายสุวิทย์  เลาหศิริวงศ์ (โจทก์) ยื่นฟ้อง นายภาวิช                   

 ทองโรจน์ ที่ 1 กับพวกรวม 23 คน (จ าเลย)   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง  

วาระที่  4.1 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม) 

วาระที่ 4.2  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่คณบดี 

 วิทยาลัยการบินนานาชาติ  (เพิ่มเติม) 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช  เป็นกรรมการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหนา้ที่คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

วาระที่ 4.3 การพิจารณาในประเด็นหนังสือของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา     

 ที่ ศธ 592(2)2.14/9846 ลงวันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2560 เรื่อง  

 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและการสรรหาอธิการบดี และ 

 การขออนุมัติใช้งบประมาณเงนิรายได้สะสม ใครเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติและ

มหาวิทยาลัยฯ  สามารถขอใช้เงนิสะสมได้หรอืไม่ อย่างไร   

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  -ไม่มี 
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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยนครพนม ครั้งท่ี  3/2561 เม่ือวันศุกร์ ที่  2 มนีาคม  พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ 

  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  4/2561 ในวันเสาร์ ที่  10  

มีนาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.30  น. ณ  หอ้งประชุมกันเกรา ช้ัน 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม   

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 16.40 น.  

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดรายงานการประชุม 


