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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  3/2562 (ฉบับย่อ) 

วันเสาร์  ที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.30  น.    

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร ชั้น 1 โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  พลเอก ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

11.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

12.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

13.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑4.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

๑6. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑7.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑8.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

๑9. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

20. อาจารย์ประพัฒนพ์งศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

21. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

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 ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  ๑.๑ หนังสือยกเลิกใบลาออกจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ   

  ของพลอากาศเอกวรฉัตร  ธารฉีัตร 

  ตามที่ พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารีฉัตร ได้ยื่นหนังสอืเพื่อขอลาออกจากต าแหน่ง 

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2562  นั้น 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ในการนี้  พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารีฉัตร  ได้มีหนังสอืถึงนายกสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม เพื่อขอยกเลิกใบลาออกจากต าแหนง่คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ตามบันทึกข้อความ  

ที่ ศธ 0589.11/072 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562  

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่  ๑.๒ การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

  ด้วยสภานิตบิัญญัติแหง่ชาติ (สนช.)  ได้เห็นชอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

กระทรวงอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม  พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศกึษา  

วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม  พระราชบัญญัติการอุดมศกึษา  และพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดตัง้กระทรวงอุดมศกึษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยขณะนีร้อประกาศ             

ราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ  

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

2/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

 ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562  

เมื่อวันเสาร ์ ที่  16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 เป็นรายหนา้  และที่ประชุมได้มีการแก้ไขรายงานการ

ประชุม 

 มติ  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  2/2562  

เมื่อวันเสาร์  ที่  16 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณวีิทยาลัยการบิน

นานาชาติใช้เงนิไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม)   

 

วาระที่  3.3 การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 และขอยกเว้นการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 

   มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  รับทราบการขอลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ของ รองศาสตราจารย์  ดร.ชาลี  นาวานุเคราะห์ ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ๒.  เห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์ธนพัฒน์  สุระนรากุล  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                    

อีกต าแหน่งหน่ึง  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป   

 ๓.  เห็นชอบให้ยกเว้นการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ 

พัฒนา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555  จนกว่า

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมจะแล้วเสร็จ   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) เปลี่ยนชื่อเป็น  

“คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

๒.  คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  เปลี่ยนชื่อเป็น  คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ 

  ๓. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ” 

๔.  ส านักวิทยบริการ ให้ย้ายไปไปอยู่ในกลุ่มสถาบัน  (2.2)  

๕.  ส านักบริการวิชาการ ให้ย้ายไปอยู่ในกลุ่มศูนย์ (2.3)  และให้เปลี่ยนชื่อเป็น  

“ส านักวิจัยและบริการวิชาการ”  โดยมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานรับผิดชอบ ดังนี้  

 ๕.1  กลุ่มงานบริหารงานวิจัย 

 ๕.2  ศูนย์บริการวชิาการ 

 ๕.3  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

 ๕.4  ศูนย์การศกึษาอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

 ๕.5  ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ  

๖.  เขตพื้นที่ธาตุพนม  และเขตพื้นที่ศรสีงคราม – นาหว้า เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาเขต 

ธาตุพนม  และวิทยาเขตศรีสงคราม – นาหว้า” 

๗.  เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เปลี่ยนชื่อเป็น  “ศูนย์การศกึษากรุงเทพมหานคร”  

๘.  กรณีวิทยาพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  เดิมเป็นชื่อที่ได้รับการพระราชทาน 

หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะเปลี่ยนชื่อเป็น  “คณะพยาบาลศาสตร์บรมราชชนนี”  ให้มหาวิทยาลัย

ด าเนนิการขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อ 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้มหาวิทยาลัยน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  และแจ้งเวียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแจ้ง 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  4.2 การพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มอบอ านาจให้

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ            

ท าหน้าที่ประเมินผลงานของข้าราชการที่ยังคงด ารงต าแหน่งครู  และขอเลื่อน                

วิทยฐานะ 

เลขานุการขออนุญาตน าวาระที่  4.2  ไปพิจารณารวมกับวาระที่ 5.12  เนื่องจาก 

เป็นเรื่องเดียวกัน 

  มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้น าวาระที่  ๔.๒  ไปพิจารณารวมกับวาระที่ ๕.๑๒ 

 

วาระที่  4.3  การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  รับทราบการรับรองปรญิญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

 ๒.  เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553)  โดยให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการ             

ตามข้อเสนอแนะของสภาวิศวกร   

 

ระเบียบวาระที่  5   เสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณารายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 

 พ.ศ. 2561 

 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  ต่อไปให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงาน 

งบการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือนหรอืรายไตรมาส 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานงบการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 

พ.ศ. 2561  และให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงานงบการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน 

หรอืรายไตรมาส 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.2   รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร) 

 

วาระที่  5.3   การพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน 

ภาษา   

มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบขยายระยะเวลาการการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา  ออกไป

อีกเป็นระยะเวลา 60 วัน 

 2. เห็นชอบให้น าข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี 

(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558 มาใช้ประกอบกระบวนการสรรหาฯ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ในการได้มา

ซึ่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา ที่มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน                     

ตามสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

วาระที่  5.4   การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม  

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม  ตามองคป์ระกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ  6  แหง่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

ด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ดังนี้   

 1.  ประธานกรรมการ  ซึ่งแต่งตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่   

ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

 2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคัดเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน   

ได้แก่  ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ 

 3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า  ซึ่งคัดเลือกกันเอง   

จ านวนหนึ่งคน  ได้แก่  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม 

 4.  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลัย  ซึ่งแต่งตัง้จากบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ  

ในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะ  จ านวนหนึ่งคน   

 ให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสอืแจ้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นครพนม  ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวทิยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555  และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 

 5.  อธิการบดี 

 6.  ผูแ้ทนบุคลากรในคณะที่มกีารสรรหาคณบดี  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 

 ให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสอืแจ้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครพนม  ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวทิยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555  และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 

 7.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  หรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจแทนโดยมติ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 

นครพนม 

 2.  ให้ฝ่ายเลขานุการท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม ด าเนินการสรรหากรรมการตามข้อ 6 (4) และ (6) แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  และเสนอสภามหาวิทยาลัย 

แต่งตั้งในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

วาระที่  5.5   การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  

ประเภทผู้แทนบุคลากร แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 

 มติ  เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

ประเภทผู้แทนบุคลากร  แทนต าแหน่งท่ีว่าง  ประกอบด้วย 

1. นายสมชัย  วะชุม  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง 

อาจารย์  สังกัดวิทยาลัยนาหว้า  มหาวิทยาลัยนครพนม  (ผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน) 

2. นางสภาพร  คงเกษม  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป  ต าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป  สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

(ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่ 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ....  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ให้เรียงล าดับค านิยามของค าว่า “อาจารย์”  ในหน้า 2  ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.1 อาจารย์ประจ า 

1.2 อาจารย์พิเศษ 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษา 

2. หนา้ 2 ค าว่า  “นักศกึษาภาคปกติ” แก้ไขเป็น “นักศึกษาระบบปกติ” 

3. หนา้ 2  ค าว่า  “นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ” แก้ไขเป็น “นักศึกษาระบบ 

พิเศษ” 

4. หนา้ 2 ค าว่า  “กองสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน” แก้ไขเป็น  

“กองบริการการศกึษา”  เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างหนว่ยงานและองค์กรใหม่ 

5. หนา้ 4 ข้อ 8.3 ให้พจิารณาทบทวนเนือ้หาในบรรทัดที่ 6-7 อกีครั้ง  

6. หนา้ 6 ข้อ 15 ประเภทนักศกึษา  แก้ไขดังนี้ 

15.1  “ภาคปกติ” แก้ไขเป็น “ระบบปกติ” 

 12.2  “ภาคนอกเวลาราชการ” แก้ไขเป็น “ระบบพิเศษ” 

7. หนา้ 6  ข้อ  16  แก้ไขดังนี้ 

 ข้อ  16.1  วรรคสอง แก้ไขเป็น “การนับระยะเวลาการศกึษาให้นับ 

ระยะเวลาในการศกึษาระบบปกติรวมด้วย”  

 ข้อ  16.2  แก้ไขเป็น “นักศึกษาระบบพิเศษ จะขอเปลี่ยนเป็นนักศึกษาระบบปกติ

ไม่ได้” 

8. หนา้ 20 ขอ้ 44.2 แก้ไขเป็น “ปริญญา 2 ปริญญา หมายความว่า นักศึกษา 

ได้รับปริญญาภายในมหาวิทยาลัยนครพนมกับสถาบันอุดมศกึษาอื่น หรอืระหว่างสถาบันการศึกษาอื่น

ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันจัดหลักสูตรเป็นผู้มอบให้สถาบันละ 1 ปริญญา” 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ... กลับไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย  โดยให้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   

งามสุทธิ  และศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.7 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม 

บริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  เนื่องจากกรรมการที่มาจากบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย  มีจ านวนมากกว่ากรรมการจากบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  ให้มหาวิทยาลัย

ด าเนนิการเสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิที่มคีุณสมบัติหรอืประสบการณท์ี่เกี่ยวข้องกับบริบทของวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  เพิ่มอกี  2-3  ราย   

 มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่มีคุณสมบัติหรอื

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพิ่มอีก  

2-3  ราย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบรกิาร ในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

วาระที่  5.8 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ   

ตามองคป์ระกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 แหง่ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  วา่ด้วยวิทยาลัยการบิน 

นานาชาติ  พ.ศ. 2550  ดังนี้ 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการตามระเบียบ รายชื่อกรรมการ 

ที่ปรึกษากรรมการอ านวยการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม 

1.  ประธานคณะกรรมการอ านวยการ  ที่แต่งตั้ง

จากผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการบริหารการอุดมศกึษา 

ศาตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการบินและ 

ด้านอื่น ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ตอ่กิจการ 

ของวิทยาลัย  ที่แต่งตั้งจากบุคลากรภายนอก   

ที่ไม่ใชบุ่คลากรประจ าของมหาวิทยาลัย จ านวน 

7 คน 

1.  เรืออากาศโท อทิธิพล เจริญสุข  

กรรมการผูจ้ัดการ บริษัทไทยไฟลท์ เทรนนิ่ง

จ ากัด 

2. พลอากาศตรี พันธ์ภักดี พัฒนกุล 

ผูอ้ านวยการส านักนโยบายและแผน  

กรมยุทธการทหารอากาศ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. พลอากาศเอก อทิธิศักดิ์ นาคะวิสุทธ์  

อนุกรรมาธิการคมนาคม และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ็ทเอเซีย แอร์เวย์  จ ากัด  

4. นาวาอากาศตร ีพงศ์ภีระ ไพศาลกุลวงศ ์  

อดีตผู้อ านวยการใหญ่ฝา่ย ความปลอดภัย 

ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท  

การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย  ริว้ไพบูลย์ 

6. นายวุฒิชัย  สงิหมณ ี  

อดีตอธิบดีกรมการบินพลเรือน 

7. นายไชยทัศน ์ โชติศิวนนท์   

3.  กรรมการที่แต่งตั้งจากบุคลากรประจ าของ

มหาวิทยาลัย  จ านวน  3  คน 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศรีสุข  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.  อาจารย์ ดร.พันตรี โคมพิทยา  

ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

4.  คณบดีท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

โดยคณะกรรมการอ านวยการอาจแต่งตัง้

ผูช่้วยเลขานุการเพิ่มเติมอีกก็ได้ 

1.  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เลขานุการ  

2.  อาจารย์เอือ้  มูลสิงห ์  ผูช่้วยเลขานุการ  

3.  นางสาวณุกูล  พิศพล  ผูช่้วยเลขานุการ   

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการวทิยาลัยการบิน 

นานาชาติ ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

วาระที่  5.9 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

 ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  (ก.อ.พ.ร.) 

 ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม 

ประจ ามหาวทิยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.)  ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการอุทธรณ์และการรอ้งทุกข์  พ.ศ. ๒๕๕๔  ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อบังคับ รายชื่อคณะกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  จ านวนหนึ่ง

คน  เป็นประธานกรรมการ   

พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ 

ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  ที่มคีวามรู้

ความสามารถด้านกฎหมาย  จ านวนหนึ่งคน  เป็น

กรรมการ 

นายกิตต ิ นิลผาย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ประจ า  จ านวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ   

อาจารย์ประพัฒน์พงษ์  ปรีชา 

กรรมการที่แต่งตัง้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดย

ค าแนะน าของอธิการบดี  จ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ   

อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า 

ผูอ้ านวยการกองกลาง  เป็นกรรมการและเลขานุการ นางพสณชนก  ไตรสิรโิชค 

ผูช่้วยเลขานุการ 1.  นางสาวฤทัยรัตน์  ค าไพ   

ต าแหน่ง นิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นางสาวรัตติกาล  พรหมอินทร์  

ต าแหน่ง  นติิกร  สังกัดงานนิตกิาร  

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ 

คุณธรรมประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.)  ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทกึความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัย 

 นครพนม กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น 

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนมต้องการสร้างความรว่มมอืทางวิชาการกับสถาบัน 

เทคโนโลยีแหง่ชาติ ญี่ปุ่น (National Institute of Technology, Japan) เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือ 

ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์  การแลกเปลี่ยนข่าวสารและสื่อทางการศกึษา                 

การท าวิจัยร่วมกัน  

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดท าร่างบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง  

มหาวิทยาลัยนครพนม กับสถาบันเทคโนโลยีแหง่ชาติ ประเทศญี่ปุ่น  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับสถาบัน 

เทคโนโลยีแหง่ชาติ ประเทศญี่ปุ่น 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บันทกึความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม  

กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น 

 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย 

 ทางการแพทย์ พืชกัญชง 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

 1.  ชื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  แก้ไขเป็น  “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน 

การวิจัย  พืชกัญชาและกัญชง” 

2.  ให้บริษัทที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   

น าเสนอแผนการท างานของบริษัท  การวิจัยของทั้งสองฝา่ยครอบคลุมด้านใดบ้าง  ผลติภัณฑข์อง

บริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑใ์ดบ้าง  บทบาทของการวิจัย  รายชื่อนักวิจัย  และศักยภาพของนักวิจัย

เป็นอย่างไร  โดยมหาวิทยาลัยอาจให้บริษัทน าเสนอโครงการวิจัยมาหนึ่งโครงการ  เพื่อจะได้เห็น

ศักยภาพของบริษัท  

  มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย 

 

วาระที่  5.12 การพิจารณาแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานทางวชิาการของข้าราชการ 

 พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังคงด ารงต าแหน่งครูและขอเลื่อนวิทยฐานะ  

  ที่ประชุมได้ให้ความเห็นว่า  ให้มหาวิทยาลัยน ารายชื่อคณะกรรมการประเมินผล               

การปฏิบัติงาน และประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ยังคงด ารง

ต าแหน่งครูและขอเลื่อนวิทยฐานะ เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

  มติ  ที่ประชุมมอบใหค้ณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  

ไปด าเนินการตามระเบียบหรอืแนวทางการด าเนินการท่ี ก.พ.อ ก าหนด  และน าเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอ

ก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคยีงสาขาวิชาที่ก าหนดไปแล้ว 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  กรณีการขอเปลี่ยนสาขาวิชาเพื่อขอก าหนด 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ของผูศ้าสตราจารย์นาวี  อุดร  และผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท  ยอดมงคล                    

ควรก าหนดชื่อสาขาวิชาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาเดิม  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา

ดังนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์นาวี อุดร เปลี่ยนจากสาขาวิชาไฟฟ้า เป็น สาขาวิชาครุศาสตร ์

อุตสาหกรรม   

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์โกวิท ยอดมงคล เปลี่ยนจากสาขาวิชาเทคโนโลยี 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวชิาการ  และการเทยีบเคยีงสาขาวิชาที่ก าหนดไปแล้ว  ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ วาทริอยรัมย์ เปลี่ยนจากสาขาวิชาชีววทิยา  

เป็น สาขาวิชาสัตววิทยา (0143) 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวี อุดร เปลี่ยนจากสาขาวิชาไฟฟ้า เป็น สาขาวิชา 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท ยอดมงคล เปลี่ยนจากสาขาวิชาเทคโนโลยี 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม   

 

วาระที่ ๕.๑๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (มคอ.2) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม   

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการยก (ร่าง) หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (มคอ.2) โดย (ร่าง) หลักสูตร

ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการ 

ประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที ่8 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกาศนยีบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (มคอ.2) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ได้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) หลักสูตร

ประกาศนยีบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2562) (มคอ.2)  ต่อที่ประชุม 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร 

ใหม่ พ.ศ.2562)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 ๒.  รับรองมติวาระที่ ๕.๑๔  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

๓/๒๕๖๒  เมื่อวันเสาร์  ที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.  มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วาระที่  ๕.๑๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  (สมอ.08)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

๑.  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559)  โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ศิวกรณ์  ตั้งสกุล  

เป็น อาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว   

 ๒.  รับรองมติวาระที่ ๕.๑๕  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

๓/๒๕๖๒  เมื่อวันเสาร์  ที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓.  มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 



-16- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  ๕.๑๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  การเชิญอาจารย์จากคณะหรือวิทยาลัย

อื่นในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะหรือวิทยาลัยที่เป็น

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรต้องจัดรายวิชาให้อาจารย์รายนั้นสอนด้วย 

มติ  ที่ประชุม 

๑.  เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  โดยเปลี่ยนจาก อาจารย์ศศิพิมพ์  มหารศ        

เป็น อาจารย์สุรรีัตน์  ตลับเงนิ 

2.  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

3.  รับรองมติวาระที่ ๕.๑๖  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

๓/๒๕๖๒  เมื่อวันเสาร์  ที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4.  มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าเดือนเมษายน   

พ.ศ. 2562 

ประธานการประชุม  ได้แจ้งก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครัง้ที่   

4/2562  เป็นวันเสาร์  ที่ ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมมารวยการเ์ด้น  กรุงเทพมหานคร 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๕  น. 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี) 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 
 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 


