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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  4/2561 

วันเสาร์  ที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

7.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตรีเศรษฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

11. นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

12. นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

13. อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

14. นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15. นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16. รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

18. ดร.ฑรีัตม ์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

20. อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

21. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตร ีกาญจน์  กันปัญญา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

22. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1. พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.สังคม  ภูมิพันธุ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต ์ สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม  ทาทอง ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3. อาจารย์เอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4. นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5. นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นายสุชาติ  ศรีอุบล        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7. นางสาวเปรมใจ  ผวิผอ่ง        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. นายฉลาด  แพงดวงแก้ว        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

9. นางศุภกาญจนจ์ิรา  พ่อยันต ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

11.  นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ์     นักวิชาการเงินและบัญชี 

12. นายอัมรินทร์  สุทธะมา        นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน ์นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

                      - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  

3/2561  เมื่อวันศุกร์  ที่  2  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่  2 

มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุมรวยเพชร ช้ัน 1 โรงแรมมารวยการ์เด้น 

กรุงเทพมหานคร  นั้น 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณารับรอง และที่ประชุมมมีตใิห้แก้ไขเป็นรายหน้า ดังนี้ 

- หนา้ 3 ย่อหนา้ที ่4  ค าว่า  “...ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตต ิ ตรีเศรษฐมีความ

สงสัยในประเด็น...”  แก้ไขเป็น  “...ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์  ดร.กิตต ิ ตรีเศรษฐ มีข้อสังเกตในประเด็น

...”  และใหย้้ายเนือ้หาทั้งหมดในเรื่องนี้  ไปบรรจุในระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่องเป็นวาระที่ 4.3  

  มติ  ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น  และรับรอง

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  3/2561  เมื่อวันศุกร์  ที่  2  มีนาคม  

พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาขยายระยะเวลาการพักงานการปฏิบัติหน้าที่  ในต าแหน่งคณบดี 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  รายผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ด ารงภคภากร) 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

  -  ไม่มี 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1  การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 17 คน 

ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ 

การศกึษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศกึษา 2560  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน  7  คน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  จ านวน  

10 คน  รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน  17  คน 

ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง โดย

ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ดังนี้  

1.  คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ในคราวประชุมครั้งที่  

8/2560 เมือ่วันที่ 18 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561  

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

3.  คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

4.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ในคราวประชุมครั้งที่  3/2561  เมื่อวันที่  9  มนีาคม  พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  

จ านวน  17  คน  ดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน      1   คน 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  จ านวน  2 คน 

สาขาวิชาโลหะการ    จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  2 คน 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    จ านวน  1 คน 

รวมท้ังสิ้น       7 คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน      1   คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง    จ านวน  5 คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  2 คน 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน  1 คน 

รวมท้ังสิ้น              10 คน 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น           17   คน 

  มติ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  ให้แก่ผู้ส าเร็จการการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 17 คน  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสารแนบ

หมายเลข....)   

วาระที่   5.2 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรใหแ้ก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตร

 นักบินพาณิชย์ตร ี– เคร่ืองบิน รุ่นที่ 19 (Commercial  Pilot  License )  

 จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี  พ.ศ. 2560  

 จ านวน 7 คน 

  ด้วยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม พิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรม

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 19 (Commercial  Pilot  License)จากวิทยาลัยการบิน

นานาชาตินครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี พ.ศ. 2560 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการอบรม 

จ านวน 7 คน   

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ตรวจสอบ 

และรับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ดังนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่   

10/2560  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561  

เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561    

3.  คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  

2/2561  เมื่อวันที ่ 16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  



-6- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  4.  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

ในคราวประชุมครั้งที่  3/2561  เมื่อวันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6) แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  

พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวทิยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัตปิระกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จ  

การอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 19 (Commercial  Pilot  License) จากวิทยาลัย   

การบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี  พ.ศ. 2560 จ านวน 7 คน  ดังนี้ 

ระดับประกาศนียบัตร 

นักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน  (Commercial Pilot License)  จ านวน  7  คน 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น              7  คน 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 

1.  ก่อนที่ศิษย์การบินจะขออนุมัติส าเร็จการศึกษา ให้วิทยาลัยการบินนานาชาติ  

ตรวจสอบว่า  ศิษย์การบินคนใดค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมา ยังมีการ

ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาไม่ครบ และศษิย์การบินได้ส าเร็จการศกึษาไปแล้ว  

2.  เอกสารประกอบการประชุม หน้า 2  หัวเรื่องบรรทัดที่  5  ชื่อหลักสูตร

ภาษาอังกฤษ ค าว่า “Commercial  Pilot  Lisence รุ่นที่ 19” ที่ประชุมให้แก้ไขเป็น  “Commercial  Pilot  

License รุ่นที่ 19”   

3.  แบบฟอร์ม NPU.R36.1  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน  ก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยฯ  พิจารณาอนุมัตปิระกาศนยีบัตร 

4.  ศษิย์การบิน ทั้ง 7 ราย ตอ้งไม่ค้างช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาดังกล่าว 

จากนั้น  ประธานได้ให้หลักการว่า  ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ทุกคณะและวิทยาลัยตรวจสอบว่านักศึกษา 

ที่ขออนุมัติการส าเร็จการศกึษา ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาครบถ้วนทุกภาคการศึกษาแล้วหรือไม่ 

หากยังค้างช าระ  ให้คณะและวิทยาลัยด าเนินการให้นักศึกษารายนั้นช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้

เรียบร้อยก่อน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศกึษา   

 มติ   ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตร ี– 

เคร่ืองบิน รุ่นที่ 19 (Commercial  Pilot  License)  จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประจ าปี  

พ.ศ. 2560 จ านวน 7 คน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสารแนบหมายเลข....)   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2.  ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกคณะและวิทยาลัยตรวจสอบว่า นักศึกษาที่ขอ

อนุมัติการส าเร็จการศึกษา  ได้ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบถ้วนทุกภาคการศึกษาแล้ว

หรอืไม่  หากยังค้างช าระให้คณะและวิทยาลัยด าเนินการให้นักศึกษารายน้ันช าระค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้เรียบร้อยก่อน  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรหรือ

อนุมัติปริญญา 

วาระที่  5.3 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตร 

 มหาบัณฑติ  สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  (หลักสูตร 

 ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

1.นางฉวีลักษณ์  บุญยะกาญจน 1.นายนิราศ  จันทรจติร ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

2.นายประสาท  อศิรปรีดา 2.นางพิจติรา  ธงพานิช ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

3.นายมนตร ี อนันตรักษ์ 3.นายสฤษดิ์  ศรีขาว ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

4.ว่าที่รอ้ยเอก ดร.ชาญวิทย์        

หาญรินทร์ 

4.นายบุญรอด  ดอนประเพ็ง ไปประจ าสาขาวิชาบริหารการศกึษา 

5.นางจงใจ  เตโช 5.นางสาวสมสมร  เรืองวรบูรณ์ ไปประจ าสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 

 มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1.  อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)  ของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  4/2561 ในวาระที่ 5.3  เรื่อง 

การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  สาขาวิชาหลักสูตรและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖) และด าเนินการแจ้งมติดังกล่าวไป

ยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และครุุสภาต่อไป 

3.  มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  คุรุสภา และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

 4.  ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.4  การพิจารณาอนุมัติการรับนักศกึษาเกินแผนการรับนักศกึษา  ที่ปรากฏใน 

มคอ.2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 

2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

  1.  การเปลี่ยนผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี ได้มีการส่งมอบงานในหน้าที่หรือไม่ ทั้งนี้

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 

พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนให้มกีารส่งมอบงาน  

2.  การรับนักศึกษา  คุรุสภาได้ก าหนดไว้ว่า  ให้รับนักศกึษาตามแผนการรับที่ก าหนด

ไว้ในหลักสูตร  หากรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัต ิ

3 .  ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีรับ เรื่องดังกล่าวไปพิจารณา และแต่งตั้ ง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

4.  มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ท าหนังสือต่ออธิการบดี  เพื่อชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น

ภายในคณะครุศาสตร์  โดยให้สรุปปัญหาที่ทางคณะได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  และปัญหาที่ยังไม่ได้

ด าเนนิการแก้ไข เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป 

5.  ให้ทุกคณะและวิทยาลัย  จัดท ารายงานจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรที่อยู่ใน

ความรับผดิชอบ  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกปีการศึกษา 

6.  ให้คณบดีก ากับ ดูแล และตดิตามการด าเนนิงานของแต่ละหลักสูตรโดยเคร่งครัด 

เพื่อให้ด าเนนิการใหถู้กต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1.   อนุมัติการรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศกึษา  ที่ปรากฏใน มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยใหร้ับนักศึกษาเกินจากแผนการรับนักศกึษา จ านวน  5 คน  

รวมจ านวนนักศึกษาที่รับทั้งสิ้น 105 คน 

2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  4/2561 ในระเบียบวาระที่ 

5.4  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการรับนักศกึษาเกินแผนการรับนักศกึษา  ที่ปรากฏใน มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559  และด าเนินการ 

แจ้งมติดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และคุรุสภาต่อไป 

3. ใหม้หาวิทยาลัย ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.5 การพิจารณาอนุมัติการรับนักศกึษาเกินแผนการรับนักศกึษา  ที่ปรากฏใน   

มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ตามที่  คณะครุศาสตร์  ได้ก าหนดแผนรับนักศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2557  ที่ปรากฎใน มคอ.2 จ านวน 80 คน  ทั้งนี ้ได้มีนักศกึษา

ขอลาออกระหว่างการศึกษา จ านวน  10  คน  ท าให้จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาที่

ก าหนดไว้  ดังนั้น เพื่อรองรับการลาออกของนักศึกษาระหว่างการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้รับ

นักศึกษาเกินจากแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้  จ านวน  2 คน  รวมจ านวนนักศึกษาที่รับทั้งสิ้น  

82 คน 

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษาที่

ปรากฏใน มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557   

 มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1.  อนุมัติการรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษา  ที่ปรากฏใน มคอ.2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2557  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยให้รับนักศึกษาเกินจากแผนการรับนักศึกษา  จ านวน  2 คน  รวม

จ านวนนักศกึษาที่รับทั้งสิ้น 82 คน 

2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  4/2561  ในระเบียบวาระที่ 

5.5 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติการรับนักศึกษาเกินแผนรับที่ปรากฏใน   มคอ.2 หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557  และด าเนินการแจ้งมติดังกล่าว 

ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคุรุสภาต่อไป 

วาระที่  5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์          

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 4/2561 ในวาระที่ 5.6 เรื่อง 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าวไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบภายใน 30 วัน 

  3.  มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

วาระที่  5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  งามสุทธิ ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายชุด ทั้งนี้  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ป็นที่

เรียบร้อยแล้ว และได้แนบรายละเอียดท้ายตารางเปรียบเทียบใน มคอ.๒  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด  และขอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุม

ในวาระนี้ เพื่อที่มหาวิทยาลัย  จะได้ด าเนินการแจ้งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษารับทราบภายใน  30 วัน  หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรแล้ว    

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ให้ใช้ค าว่า 

“ไม่น้อยกว่า”  เช่น  “มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต” และให้ตรวจสอบว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรอืไม่ 

 มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

  2.  รับรองมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  4/2561 เมื่อวันที่   10 

มีนาคม พ.ศ. 2561 ในระเบียบวาระที่  5.7 เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  และ

ด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 

30 วัน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  3.  มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน  ส า นัก งานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  4. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.8 การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560   

  โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ (ระดับการศึกษา 

  ขั้นพื้นฐาน) มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan)  

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาล่าช้า ใน

ครั้งต่อไปให้เสนอสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาเร็วขึ้น เพื่อที่จะได้น าข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  และเพิ่มเติมข้อมูล  แผนการประชาสัมพันธ์ที่

ต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน  เพื่อเพิ่มจ านวนนักเรียน 

  มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2560 

โรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) และให้

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.9  การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2560 

ระดับคณะ/วิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา) มหาวิทยาลัยนครพนม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ในการเสนอแผนพัฒนาคุณภาพระดับ

คณะ/วิทยาลัย (ระดับอาชีวศกึษา)  ในครั้งต่อไป  ให้มหาวิทยาลัยแนบรายงานผลการด าเนินงาน  

เสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อรับทราบด้วย 

  มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

  1.  เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา 2560 

ระดับคณะ/วิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา)  

  2.  ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.10 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รายนางสาวสมสมร เรอืงวรบูรณ์)   

วาระที่  5.11 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รายนางสาววรรณดาเรศ   โภคาพานิช)  

วาระที่  5.12 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ 

พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รายนางสาวนันทวัน   เอื้อวงศ์กูล)  

วาระที่ 5.13  รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

สถาบันภาษา) 

วาระที่  5.14 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

  ตามที่   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วันชัย   สุ่มเล็ก  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ด ารง

ต าแหน่งครบวาระ  4  ปี  ในวันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ทั้งนี้  เพื่อให้การบริหารงานภายใน

คณะวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม   เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ  6  แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ที่ก าหนดไว้ว่า  “เมื่อไม่มีผู้ด ารง

ต าแหน่งคณบดี  หรอืวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีในคณะใดคณะหนึ่งเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน  

ให้สภามหาวิทยาลัย  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย   

 1.  ประธานกรรมการ  ซึ่งแตง่ตัง้จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคัดเลือกกันเอง  จ านวนหนึ่งคน 

 3.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า  ซึ่งคัดเลือกกันเอง   

จ านวนหนึ่งคน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

4.  ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวทิยาลัย  ซึ่งแต่งตัง้จากบุคคลที่เป็นที่ยอมรับ  

ในวงการวิชาการหรอืวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับคณะ จ านวนหนึ่งคน 

 5.  อธิการบดี 

 6.  ผูแ้ทนบุคลากรในคณะที่มกีารสรรหาคณบดี  ซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 

 7.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  หรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจแทนโดยมติ 

สภาคณาจารย์และข้าราชการ  

    มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์  ประธานกรรมการ 

 2)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณชิย์ กรรมการ 

 3)  อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตร ีกาญจน์  กันปัญญา  กรรมการ 

 4)  ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ   กรรมการ 

 5)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   กรรมการ  

 6)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรญิาณ ี ประสงค์กิจ กรรมการ 

 7)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

วาระที่  5.15 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวทิยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี  

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  (แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง) 

  ประธานได้ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน    

1 คน  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง แทนผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม     

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม          

พ.ศ. 2556  

  ที่ประชุมได้เลือก  นายวัชรินทร์  เจียวิริยบุญญา  เป็นกรรมการประเมินผลการ

บริหารงานของคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบ

สองปีนับตั้งแตว่ันที่ได้รับการแตง่ตัง้ แทนผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  งามสุทธิ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. รับทราบการลาออกจากกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี

นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง   ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ   

2. เห็นชอบแต่งตั้ง  นายวัชรินทร์  เจียวิริยบุญญา  เป็นกรรมการประเมินผล

การบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  รอบการประเมินการ

ปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี  นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  (แทนต าแหน่งท่ีว่างลง) 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่   6.1 รายงานความก้าวหน้าการเตรยีมการประชุมวชิาการนานาชาติ  

 มหาวิทยาลัยนครพนม   

  รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ  สิระธนกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดงาน

ครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัย            

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ   ต้องมีอย่างน้อย 3 

ประเทศ 

  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า  ให้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในช่วงระหว่างการ

ประชุมวิชาการนานาชาติด้วย เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จะได้ต้อนรับหรือร่วมการเปิดงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติดว้ย  

 มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการเตรยีมการประชุมวิชาการนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 



-15- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  6.2  แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

เข้ามาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งในต าแหน่งบริหารและต าแหน่งวิชาการ เห็นควรให้บุคคล 

ภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบริหาร สามารถด ารงต าแหน่งวิชาการได้ด้วย รวมทั้ง ให้

มหาวิทยาลัยยกร่างข้อบังคับเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเทียบต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบัน อุดมศึกษา

ของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาเอกชนกับมหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อเป็นแรงจูงใจบุคลากร               

ที่หลากหลาย  และมีความรูค้วามสามารถเข้ามาพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมตอ่ไป   

 มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1.  รับทราบมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  

2.  มอบรองอธิการบดีฝ่ายบรหิารงานบุคคลด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารงานบุคคล ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยให้  

ขอค าแนะน าจาก รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย 

วาระที่  6.3 รายงานการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน 

 (สิงหาคม พ.ศ. 2560 – มกราคม พ.ศ. 2561) 

  ที่ประชุมได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัย 

ควรระบุใหชั้ดเจนวา่โครงการใดที่ด าเนินการแลว้เสร็จ หรอืด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และโครงการใด

อยู่ระหว่างด าเนินการ เพื่อสภามหาวิทยาลัยจะได้รับทราบผลการด าเนินงานที่ชัดเจน  

  มติ  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

  1. รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ระดับหลักสูตรระดับ

คณะ  และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน (สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 

มกราคม พ.ศ. 2561) 

  2.  ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  6.4  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามโครงสร้างบัณฑติพันธุ์ใหม่ 

  ตามที่  รัฐบาลมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ที่จะเพิ่มระดับการแข่งขันกับ

ประเทศต่าง ๆ  โดยมุ่งจะเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาด าเนินโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และ

ก าลังคนที่มีสมรรถนะ  เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยเข้าสู่ New  

S-Curve ที่ จะเป็นกลไกส าคัญ ในการขับ เคลื่ อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์  4 .0  และที่ประชุม

คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร       

ตามโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เมื่อวันที่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2561  

 ทั้ งนี้  เพื่ อ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดังกล่าว ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 

0510/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และได้ประชุมก าหนดนโยบายการพัฒนาและ

สร้างความเข้มแข้งด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นที่

เรียบร้อยแลว้ 

 ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามโครงสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) ทั้งนี ้การรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามโครงสร้าง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่  เป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดไว้ว่า “สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแล

กิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่เช่นนี้ให้รวมถึง (วางนโยบายและแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย...”       

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามโครงสร้าง

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ New S-Curve     

ที่จะเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของมหาวิทยาลัยนครพนมตอ่ไป 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ  สิระธนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนด

ระยะเวลากระช้ันชิด จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบในหลักการไว้ก่อน และจะมีการประชุม

คณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการต่อไป 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามโครงสร้างบัณฑติ 

พันธุ์ใหม่  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่   7 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยฝา่ยเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

เลิกประชุม เวลา 16.40 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 


