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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  4/2562 (ฉบับย่อ) 

วันเสาร์  ที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.00  น.    

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร  โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นายทรงยศ  โรจนวรีะ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

11.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

12.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

๑4.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑5.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

๑6. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

17. อาจารย์ประพัฒน์พงศ ์ ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  พลเอก ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายกิตต ิ นิลผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

5.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

7.  นางสาววรรณรุจ ี ยันทะแย้ม นิตกิร 

8.   นางสาวฤทัยรัตน์  ค าไพ นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

             เลขานุการได้แจง้ต่อที่ประชุมดังนี้ 

1. ขออนุญาตถอนวาระที่  1.2  และวาระที่  6.1 

2. ขออนุญาตย้ายวาระที่ 1.5  ไปพิจารณาเป็นเรื่องสืบเนื่องในวาระที่  4.5   

3. เพิ่มวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  จ านวน  1  วาระ  เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
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4. บรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม  ในระเบียบวาระที่  4  เรื่องสบืเนื่อง  จ านวน     

1 วาระ  เป็นวาระที่  4.6  เรื่อง  การพิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตตามที่เลขานุการเสนอ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  ๑.๑ ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ี เรื่อง  แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ตามที่  นายภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด ารงต าแหนง่ครบ 

วาระสี่ปี  และสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๗  ตุลาคม  

พ.ศ. 256๑  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง  นายสุนทร  

บุญญาธิการ  ด ารงต าแหน่ง  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  นั้น 

  บัดนี ้ ได้มพีระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุนทร  บุญญาธิการ   

ให้ด ารงต าแหนง่  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   

เป็นต้นไป 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่  ๑.2 การส่งมอบงานในต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

  มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

 

วาระที่  ๑.3 รายงานผลการทาบทามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

  ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่  1.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่  1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีจะน าเสนอ 

  สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  5/2561  เมื่อวันที่  21  

เมษายน  2561 ได้มอีนุมัติในหลักการให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่

แตง่ตัง้โดยมติสภามหาวิทยาลัย  และแก้ไขปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบางชุด  ที่ยังไม่มี

ความชัดเจน 

  ในการนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  (จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

การแก้ไขปรับปรุงค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่แตง่ตัง้โดยมติสภามหาวิทยาลัย  และแก้ไข

ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังนี้    

1. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  009/2562  เรื่อง  แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

กลั่นกรองงบประมาณประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  010/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

3. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  011/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

วิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย  

4. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  012/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตรประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

5. ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  013/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  ทั้งนี ้ ประธานการประชุมได้แจง้ตอ่ที่ประชุมว่า  หากกรรมการชุดใดมีความประสงค์   

ที่จะเพิ่มกรรมการ หรอืแก้ไขอ านาจหน้าที่ สามารถด าเนินการได้  โดยใหแ้จ้งไปที่ฝ่ายเลขานุการ                

เพื่อจะได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนามตอ่ไป 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 



-5- 
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  ประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ขออนุญาตบรรจวุาระการประชุม  เรื่อง   

การพิจารณาแตง่ตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  แหง่ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  วา่ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้วา่  “การเรียก

ประชุมสภามหาวทิยาลัยให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง  พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรือเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแตก่ารประชุมเร่งดว่น  จะแจ้งระเบียบ

วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องใหก้รรมการทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17          

แหง่ขอ้บังคับดังกล่าว ที่ก าหหนดไว้ว่า  “ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณี 

ที่ประธานหรอืเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่นจะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้ง 

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 ประธานการประชุมได้แจง้ตอ่ที่ประชุมว่า  ดว้ยข้อบังคับมหาวทิยาลัยนครพนม   

ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย และที่ปรึกษามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2560  ข้อ  5  

ก าหนดไว้ว่า  “ให้มีที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามค าแนะน าของ

สภามหาวิทยาลัยได้จ านวนไม่เกิน 5 คน  ให้ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมป ระชุมสภา

มหาวิทยาลัย  โดยให้ได้รับเบีย้ประชุมและค่าใช้จา่ยอื่นในการเข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย” 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้  รองศาสตราจารย์  

ดร.สุมนต ์ สกลไชย  เป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย   

เป็นท่ีปรกึษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

3/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 ทีป่ระชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที ่3/2562  

เมื่อวันเสาร ์ ที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562  เป็นรายหน้า  และมกีารแก้ไขรายงานการประชุม  

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

3/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณวีิทยาลัยการบิน

นานาชาติใช้เงนิไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม)   

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

  เรื่อง  การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  ให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ประกาศ 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม   เรื่อง  การปรับโครงสร้างการแบ่งสว่นงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

เสนอฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง  ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย                   

ลงนาม 

  มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

เรื่อง  การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม  เสนอฝ่ายกฎหมาย 

ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  4.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบค านิยามของค าวา่  “อาจารย์พิเศษ” 

  2.  ขอ้  ๓2.๖  แก้ ไข เป็น   “ในกรณี ที่ มี ความจ าเป็ นต้องลงทะเบียน เรียนใน                      

ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร  ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓2.๒ อาจท าได้โดยความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดี โดยได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดี ทั้งนี้ ถ้าต้องการลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ต้องไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษา

ระบบปกติ และไม่เกิน ๑๒ หนว่ยกิต ส าหรับนักศกึษาระบบพิเศษ” 

3.  บทเฉพาะกาล  แก้ไขเป็น  “นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  

ให้ใชห้ลักเกณฑ์ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศค าสั่ง เดิมตอ่ไปจนกว่าจะส าเร็จการศกึษา” 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตร ี พ.ศ. ...  โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 

วาระที่  4.3 การพิจารณาอนุมัติการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   หลักสูตร 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  วิทยาลัย

การบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมอนุมัติการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

วาระที่ 4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบรกิาร     

 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

ในคราวประชุมครั้งที่  5/2562  เมื่อวันที่  10  เมษายน  พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดปฏิทินการสรรหา

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการใหม่  และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 10 วรรคสอง

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ. 2555  ที่ก าหนดให้
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการสรรหาเสนอทิศทาง  นโยบาย  เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์ของคณะที่ประสงค์จะให้คณบดี

น าไปปฏิบัติ  แนวทาง  ขัน้ตอน  และวิธีการสรรหา  พร้อมปฏิทินการสรรหาต่อสภามหาวิทยาลัย

เพื่อให้ความเห็นชอบ 

  รองศาสตราจารย์วิรัตน ์ พงษ์ศริิ  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 

อุตสาหกรรมบรกิาร 

 

วาระที่  4.5 การพิจารณาให้สัตยาบันการลงนามบันทกึความเข้าใจ (Memorandum of 

Understanding) โครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกัญชง (Hemp / Cannabis 

Sativa) เพื่อเชิงอุตสาหกรรมพาณชิย์และส่งออก  และกัญชา (Cannabis)             

เพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ 

บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จ ากัด 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  แนวปฏิบัติในการลงนามบันทึกความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding : MOU)  กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยต้อง

น าเสนอ (ร่าง)  บันทึกความเข้าใจต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  จึงจะ

สามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจนั้นได้  หรอืหากมหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นเร่งดว่น  ให้ท าเป็น 

หนังสือเวียนและส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนก่อน  เพื่อที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจะได้ช่วยพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ก่อนที่

มหาวิทยาลัยจะด าเนนิการ 

มติ  ที่ประชุม 

1. ให้สัตยาบันเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)  

โครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกัญชง (Hemp / Cannabis Sativa) เพื่อเชิงอุตสาหกรรม

พาณิชย์และส่งออก  และกัญชา (Cannabis) เพื่อใช้ในการวิจัยทางการแพทย์เท่าน้ัน ระหว่าง

มหาวิทยาลัยนครพนม กับ บริษัท เบ็ตเตอร์ เม็ด (ประเทศไทย) จ ากัด   

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  4.6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม  

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม  ประกอบด้วย 

๑.  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร ประธานกรรมการ 

๒.  ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  กรรมการ 

๓.  รองศาสตราจารย์  ดร.ศศิธร  วรรณพงษ์  กรรมการ 

๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   กรรมการ 

๕.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการ 

๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรรีัตน์  กอเจริญยศ  กรรมการ 

๗.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  ๔๘๖  คน   

 ด้วยกองสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 

นครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาขออนุมัตปิระกาศนียบัตรและอนุมัติ 

ปริญญาใหแ้ก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน   

๔๘๖ คน  ประกอบด้วย 

1. ผูส้ าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

(ปวส.)  จ านวน ๒๙ คน  โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

นครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2551  ระเบียบมหาวิทยาลัย

นครพนม  ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2551   ระเบียบ

มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559  และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาและ

การประเมนิผลการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2559  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ คณะ วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

    สาขาวิชาช่างยนต์ 3 

    สาขาวิชาเครื่องมอืกลและซ่อมบ ารุง 3 

    สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 3 

    สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 

    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   

    สาขาวิชาช่างยนต์ 2 

    สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 1 

    สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 3 

    สาขาวิชาไฟฟ้า 1 

    สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6 

    สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 3 

    สาขาวิชาการโรงแรม 1 

    รวม 27 

2 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรสีงคราม 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาการบัญชี 

 

1 

 

1 

รวม 2 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๙ 

2. ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔๕๕  คน โดยผ่านการพิจารณา 

คุณสมบัติการส าเร็จการศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 255๙ และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตนิิยม พ.ศ. 2556  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ คณะ วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

1 คณะเกษตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)   

    

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืช

ศาสตร์) 9 

    รวม 9 

2 คณะวศิวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วศ.บ.)   

    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 

    รวม 4 

3 คณะวทิยาการจัดการและเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (บธ.บ.)   

  สารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ 3 

    หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (บช.บ.)   

    สาขาวิชาการบัญชี 2 

    รวม 5 

4 คณะวทิยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.)  

  สาขาวิชาฟิสิกส์ 2 

  รวม 2 

5 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย 80 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 67 

  สาขาวิชาภาษาไทย 54 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 74 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 81 

  สาขาวิชาสังคมศกึษา 79 

  รวม 435 

รวมจ านวนส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น 4๕๕ 

3. ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา  จ านวน 2 คน  โดยผ่านการพิจารณา 

คุณสมบัติการส าเร็จการศกึษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม วา่ด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ล าดับ คณะ วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

1 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ๑ 

 รวม ๑ 

ล าดับ คณะ วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

2 คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

 

1 

 รวม ๑ 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2 

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่   

๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

2. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  

๓/2462 เมื่อวันที่  ๑๕  มีนาคม  2562 

3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17  (6)  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

นครพนม  พ.ศ. 2548  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัตปิระกาศนียบัตรและอนุมัติ 

ปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  ๔๘๖ คน  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กรณีผูส้ าเร็จการศกึษาจากคณะครุศาสตร์  มีผูท้ีไ่ด้รับปริญญาเกียรตนิิยมเป็น 

จ านวนมากซึ่งถือว่าผิดปกติ  ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาตรวจสอบ และทบทวนหลักเกณฑ์การให้

ปริญญาเกียรตินยิม   

2. แบบฟอร์มการขออนุมัติการส าเร็จการศกึษา ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

แตล่ะครั้งไม่เหมอืนกัน  ควรจัดท าแบบฟอร์มใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่น าเสนอคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

3. ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญา 

ครั้งต่อไป  ให้มหาวิทยาลัยแนบตารางแสดงผลการเรียนของนักศกึษาทุกระดับ  และในระดับ 

บัณฑติศกึษา  ให้แนบเอกสารแสดงรายละเอียดการท าวิทยานิพนธ์ของนักศกึษาด้วย 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จจาก 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  ๔๘๖ คน  (ตามเอกสารแนบ 

วาระที่  ๕.๑)  ประกอบดว้ย 

 1)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จ านวน  ๒๙  คน   

 2)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี จ านวน  ๔๕๕  คน   

   3)  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  จ านวน  ๒  คน   

 2.  ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 3.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  

4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

 

วาระที่  5.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง   

พ.ศ.2562)    

ด้วยวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education)  เป็นกลุ่มวิชาหนึ่ งที่มีความส าคัญ ใน 

หลักสูตรและการสอนในระดับอุดมศึกษาควบคู่กับกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  (Education)  เพื่อพัฒนา

บัณฑิตให้มีความสมบูรณ์อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงความปรับเปลี่ยนทาง

สังคม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังที่ได้

กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ก าหนดแนวทาง               

การบริหารเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้ศึกษารายวิชา                  

ต่าง ๆ  จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขานั้นได้ด้วยตนเอง 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนม จึงปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนครพนมในรูปแบบ             

การบูรณาการวิชาหลากหลายสาขา  เข้าด้วยกัน อีกทั้งรายวิชาศึกษาทั่วไปผนวกกับให้เข้ากับ                  

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุม ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามคุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค์  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยบูรณาการเนื้อหากลุ่มวชิาภาษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  สหศาสตร์  และการเป็นผู้ประกอบการเข้าด้วยกันในสัดส่วนที่เหมาะสม 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ  มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน และอีกทั้ง

หมวดวิชาดังกล่าวได้สอดคล้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

  ทั้งนี้  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่   ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  

๑  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหมวดวิชาศกึษาทั่วไป               

(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  หลายมหาวิทยาลัยไม่ใหค้วามส าคัญกับ 

การสอนในรายวิชาศกึษาทั่วไป  ส่วนใหญ่จะให้อาจารย์ที่อายุน้อยไปสอน  ซึ่งการสอนในรายวิชาศกึษา

ทั่วไปถือเป็นเรื่องที่ส าคัญ  มหาวิทยาลัยควรใหอ้าจารย์ที่มคีวามอาวุโส และมีความรูค้วามสามารถใน

รายวิชาดังกล่าวเป็นผู้สอน  เพื่อนักศกึษาจะได้รับความรู้ที่ดีกว่า  

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒)  ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  

4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นครพนม  จ านวน  ๓  หลักสูตร   

 ๕.๓.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (มคอ.2)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   

มติ  ที่ประชุมให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์น า (ร่าง) หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง                     

พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ไปด าเนนิการแก้ไขปรับปรุง  และน าเสนอคณะกรรมการพจิารณา

กลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณา  และเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาต่อไป   

 ๕.๓.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (มคอ.2)  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์ 

อัจฉริยะ (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.3.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๕.๓.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) (มคอ.2) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.3.3  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

วาระที่  5.๔ การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน  2  หลักสูตร 

 ๕.๔.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัย 

นครพนม 

 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรใหม ่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

1.  นางสาวจิราภรณ์  พรหมเทพ 1.  นางสาวจิราภรณ์  พรหมเทพ คงเดิม 

2.  นางสาวสุรารักษ์  ศรีลาศักดิ์ 2.  นางสาวสุรารักษ์  ศรีลาศักดิ ์ คงเดิม 

3.  นายปิยะพงษ์  นาไชย 3.  นายปิยะพงษ์  นาไชย คงเดิม 

วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

*1.  นางสาวภคนี  วัชรปรีดา *1.  นางสาววนัฎศนัน  วริภากุล ลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ 

2.  นางอาทิตยาพร  ประสานพานชิ 2.  นางอาทิตยาพร  ประสานพานชิ คงเดิม 

3.  นายบุญธรรม  ข่าขันมะณี 3.  นายบุญธรรม  ข่าขันมะณี คงเดิม 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง              

พ.ศ.2560) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม  จาก 

อาจารย์ภคนี วัชรปรีดา เป็น อาจารย์วนัฎศนันท์  วิรภากุล 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม   ครั้งที่   

4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๕.๔.๒  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร   (สมอ.08) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  

(ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรใหม ่ เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

1.  นายภานุวัฒน์  นาคพงษ์ 1.  นายภานุวัฒน์  นาคพงษ์ คงเดิม 

2.  นายสุจิน  สุนยี ์ 2.  นายสุจิน  สุนยี ์ คงเดิม 

*3.  นายรณศักดิ์  ววิัฒน์ปรีชา *3.  นายทรงพล  วิจารณจ์ักร ลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ 

4.  นายธานี  ทุมประเสน 4.  นายธานี  ทุมประเสน คงเดิม 

5.  นายนพฤทธ์ิ  พรหมลัง 5.  นายนพฤทธ์ิ  พรหมลัง คงเดิม 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)  

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเน่ือง) (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  จาก อาจารย์รณศักดิ์  

วิวัฒน์ปรีชานนท์  เป็น อาจารย์ทรงพล วิจารณ์จักร 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.5 การพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2562 

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี   ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

วาระที่  5.6 การพิจารณาอนุมัติการขอใช้งบประมาณเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2562 

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติใหใ้ช้งบประมาณเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

วาระที่ 5.7 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบรกิาร) 

 

วาระที่  5.8   การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน  3  ราย 

 ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ได้ให้ความเห็นว่า  เห็นควรให้

มหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ว่ามีความเหมาะสมหรอืไม่ 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์   

นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร   

 

วาระที่  5.9   การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน  10  อัตรา 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ได้ให้ความเห็นว่า  เห็นควรให้

มหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนบทบาทภาระหน้าที่ว่ามีความเหมาะสมหรอืไม่ 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์   

นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร   

 

วาระที่  5.10  การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อ านวยการส านัก

เทคโนโลยีดจิทิัล 

มติ   ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง 

1. ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

นครพนม  ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบรหิารการศึกษา                           

อีกต าแหน่งหน่ึง 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทพิาภรณ์  หอมดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารงานวิจัย

และบริการวิชาการ  อีกต าแหน่งหน่ึง 

3. อาจารย์จิ่ม  ยืนนาน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง 

อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม                 

ให้ด ารงต าแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีดิจทิัล 

 

วาระที่  5.11 การพิจารณา (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม  

ลงทะเบียนและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  

สาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง   

ค่าธรรมเนียม  ลงทะเบียนและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต   

สาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยนครพนม  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จนิดา  งามสุทธิ  ขออนุญาตที่ประชุมเพื่อบรรจุ 

วาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติการย้ายรหัสนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม  จากรหัสปีการศึกษา 2560  เป็นรหัสปีการศกึษา 2561   เป็นวาระที่   

5.12  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  แหง่ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้ว่า  “การเรียกประชุมสภามหาวทิยาลัยให้ท าเป็นหนังสือแจ้ง   

พร้อมดว้ยระเบียบวาระการประชุมและหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้องใหก้รรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

เจ็ดวัน  เว้นแตก่ารประชุมเร่งด่วน  จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ 

ทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17  แหง่ขอ้บังคับดังกล่าว ที่ก าหนดไว้วา่  “ให้ด าเนินการ 

ประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแตใ่นกรณีที่ประธานหรอืเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่น 

จะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

  มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติ 

การย้ายรหัสนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการศึกษา 

ปฐมวัย  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  จากรหัสปี 

การศึกษา 2560  เป็นรหัสปีการศึกษา 2561   เป็นวาระที่  5.12 

 

วาระที่  5.12 การพิจารณาอนุมัติการย้ายรหัสนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์   

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  จากรหัสปีการศึกษา 2560   

เป็นรหัสปีการศึกษา 2561    

มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติให้ย้ายรหัสนักศกึษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม  จากรหัสปีการศึกษา 2560  เป็นรหัสปีการศึกษา 2561 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.12  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  4/2562 ในวันเสาร์  ที่ 20 เมษายน 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงาน
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป และไปยังส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่  6.1   ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

 ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

 

วาระที่  6.2 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ 

 วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการตาม 

ข้อ 7 (2)  แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ  พ.ศ. 2550 ได้

ก าหนดไว้ว่า “ให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบินและด้านอื่น ๆ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการของ

วิทยาลัย  ที่แต่งตั้งจากบุคลากรภายนอก  ที่ไม่ใช่บุคลากรประจ าของมหาวิทยาลัย จ านวน 7 คน”       

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งไปแล้ว  จ านวน  6  คน  ดังนั้น  เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการครบตาม

องค์ประกอบที่ก าหนดไว้  จึงขอเพิ่มกรรมการอีก ๑ ราย   โดยตนในฐานะประธานคณะกรรมการ

อ านวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ จะน ารายชื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  รับทราบ   

 ๒.  เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการอ านวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติเพิ่มอีก  

๑ ราย เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการครบตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 (2)  แห่งระเบียบ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ  พ.ศ. 2550    
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑2.20  น. 

 

 
(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี) 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


