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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  5/2561 

วันเสาร์  ที่  21  เมษายน  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.  พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตรีเศรษฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

8.  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

11.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

12.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

14.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

15.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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17.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

19.  ดร.ฑรีัตม์  พิรยิะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 

20.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

21.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

22.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต ์ สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  อาจารย์เอือ้  มูลสงิห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม  ทาทอง ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.   นายสุชาติ  ศรีอุบล        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7.  นางสาวเปรมใจ  ผิวผอ่ง       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางศุภกาญจนจ์ิรา  พ่อยันต์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

9.  นางสาวนิยรัตน ์ ชิณสาร       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ์     นักวิชาการเงินและบัญชี 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน ์นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า   

  แทน นายกาญจน์  กันปัญญา 

                    ประธานได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามที่ นายกาญจน์  กันปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ได้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  โดยข้อ  ๕  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ ์ 

และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้ก าหนด

ไว้ว่า  “การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีด าเนินการให้คณาจารย์ประจ า

ของมหาวิทยาลัย  ประชุมเลือกกันเอง  เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ที่จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้  จ านวน  ๓  คน”  และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ  ๓  แห่งข้อบังคับ

ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ก าหนดไว้ว่า  “ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง  เลือกตัวแทนคณาจารย์มาแห่งละ

หนึ่งคน  และให้ตัวแทนของแต่ละแห่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน  เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัย”   

ในการนี้  ตัวแทนคณาจารย์ของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมได้ประชุม

เลือกกันเอง  และที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายชินวร  บาลเพชร  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  

ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  เป็นผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  และได้เสนออธิการบดีแต่งตั้ง               

นายชินวร  บาลเพชร  เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  

18  เมษายน  พ.ศ. ๒๕61  นั้น  

  ทั้งนี้  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา 

ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า  พ.ศ. ๒๕๔๙  ข้อ  3  ได้ก าหนดค านิยาม

ของค าว่า  “คณาจารย์ประจ า”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจ าที่มใิช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และ 
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ให้หมายความรวมถึงคณาจารย์ที่ไม่ใช่ข้าราชการ  แต่รับเงินค่าตอบแทนในลักษณะประจ าด้วย  และ

ก าหนดค านิยามของค าว่า  “ผู้บริหารมหาวิทยาลัย”  ได้แก่  อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  

คณบดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัย  ผู้อ านวยการส านัก  หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ และผู้ด ารงต าแหน่งรองของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว  หรือหัวหน้าภาควิชา  ไม่มีสิทธิได้รับ

เลือกเป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า”      

  เมื่อพิจารณาสถานภาพของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม  พนมพิทยพัฒน์  

ไม่ใช่หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  ตัวแทนคณาจารย์ที่จะเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภท

ผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ควรเป็นคณาจารย์ที่มาจากหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  และมีการจัดการ

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ดังนั้น  ให้มหาวิทยาลัยไปทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหากรรมการ

สภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า  

 ประธานได้เสนอหลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร  ในเบื้องต้น

อธิการบดียังไม่ควรที่จะแต่งตัง้บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาอธิการบดี  ให้ด ารงต าแหน่ง

ผูบ้ริหารในมหาวิทยาลัย  เนื่องจาก  อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมาภบิาล   

 ดั งนั้ น  การที่ อธิการบดี ได้ แต่ งตั้ ง  นายกาญจน์   กันปัญญา  ให้ด ารงต าแหน่ ง                      

ผูช่้วยอธิการบดี  ถือวา่อาจจะไม่เหมาะสม  ให้อธิการบดีน าไปพิจารณาทบทวน 

                     มติ ที่ประชุม 

 ๑.  ให้มหาวิทยาลัยทบทวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทน

คณาจารย์ประจ า  ตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะ 

 ๒.  เห็นชอบในหลักการที่อธิการบดีไม่ควรแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

สรรหาอธิการบดี  ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 

 ๓.  ให้อธิการบดีทบทวนเรื่อง  การแต่งตั้ง  นายกาญจน์  กันปัญญา  ให้ด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี   
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วาระที่  1.๒ การพิจารณาขออนุมัติหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง

เรื่องท่ีจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติในหลักการให้นายกสภามหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขปรับปรุง

รายชื่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย  และแก้ไขปรับปรุงอ านาจ

หน้าที่ของคณะกรรมการบางชุด  ที่ยังไม่มีความชัดเจน 

             เลขานุการได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า  ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตบรรจุวาระการประชุมเพื่อ

พิจารณาเพิ่มเติม  จ านวน  ๓  วาระ  ประกอบด้วย 

 วาระที่  5.30 การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  5.31 การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบิน และกันเงิน  

ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2560  วทิยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  5.32 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 

3 หลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ขออนุญาตถอนวาระการประชุมใน

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่อง  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  อนุญาตให้เพิ่มวาระการประชุมเพื่อพิจารณา   จ านวน  ๓  วาระ  ตามที่

เลขานุการเสนอ 

 ๒.  อนุญาตให้ถอนวาระการประชุม ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  การพิจารณาให้

ความเห็นชอบหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ตามที่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.จนิดา  งามสุทธิ  เสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  

4/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  4/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการประชุม  

ดังนี้ 

1. มตวิาระที่  5.1 ให้เพิ่มค าว่า  “(ตามเอกสารแนบหมายเลข  3)” 

2. มตวิาระที่  5.2 ใหเ้พิ่มค าว่า  “(ตามเอกสารแนบหมายเลข  4)” 

3. สรุปเรื่องวาระที่  5.5  ย่อหน้าแรก  แก้ไขเป็น  “ตามที่ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่

ปรากฏใน มคอ.2 ในปีการศึกษา  2559  จ านวน  100 คน  แต่ที่ผ่านมา  ได้มีนักศึกษาที่ขอลาออก

ระหว่างการศึกษา  ท าให้จ านวนนักศึกษาลดลงกว่าแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้  จ านวนประมาณ  

10 คน  ดังนั้น  เพื่อเป็นการรองรับการลาออกของนักศึกษาระหว่างการศึกษา  คณะครุศาสตร์จึงได้รับ

นักศึกษาเกินจากแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้  จ านวน  5  คน  รวมจ านวนนักศึกษาที่รับทั้งสิ้น 105 

คน” 

4. ข้อเสนอแนะวาระที่  5.9  แก้ไขเป็น  “ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ใน

การเสนอแผนพัฒนาคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย (ระดับอาชีวศึกษา)  ครั้งต่อไป  ให้มหาวิทยาลัยแนบ

รายงานผลการด าเนนิงาน  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบด้วย” 

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

4/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุม ตามความ

เบื้องต้น   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ 

 การอุดมศึกษา  เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณกีารเสนอขอโปรดเกล้า ฯ   

 แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  3.2 การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน  5  ราย 

   มติ  ที่ประชุม 

๑. เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดี  จ านวน  ๓  ราย  ประกอบด้วย 

(1)  รองศาสตราจารย์  ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย์  พนักงานมหาวิทยาลัย 

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัดคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย

นครพนม  

(2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี  ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบัน อุดมศึกษา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

(3)  ดร.ตรีภพ  ชินบูรณ์   ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ให้ยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  027/2561  ลงวันที่  10  

มีนาคม  พ.ศ. 2561  เรื่อง  แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ให้อธิการบดีไปทบทวนเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน  ของ รองศาสตราจารย์   

ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย์  ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  3.3 การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี  

ต าแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  3.4 การพิจารณาก าหนดอัตราเงนิเดือนเหมาจ่าย และเงนิประจ าต าแหน่งอธิการบดี 

 เหมาจ่ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทกึ ต าแหน่ง  

 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและใหค้วามเห็นว่า  เบื้องต้นใหก้ าหนดอัตราเงินเดือนเหมาจา่ย  

และเงินประจ าต าแหน่งอธิการบดีเหมาจ่ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก  ในอัตรา

เดือนละ  ๑๕๐,๐๐๐ บาท  และเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน

ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณา
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ก าหนดอัตราเงินเดือนเหมาจ่าย  และเงินประจ าต าแหน่งอธิการบดีเหมาจ่ายของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก  ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  เป็นประธาน

กรรมการ  รองศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ  และรองศาสตราจารย์ วิรัตน ์ พงษ์ศริิ  เป็นกรรมการ 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเหมาจ่าย  และเงินประจ าต าแหน่งอธิการบดี

เหมาจ่ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก  ต าแหน่ง  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ในอัตราเดือนละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   

2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงิน

ค่าตอบแทนส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ 

(1)  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

(2)  รองศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

(3)  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศริิ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม  เนื่องจาก  ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภา

วิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  อนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

 ๒.  ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนสถานภาพของวิทยาลัยธาตุพนม  วิทยาลัย               

นาหว้า  และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ านวน  302 คน   

 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/423  ลงวันที่  17  เมษายน  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันสูง  

ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  302  คน  

ประกอบด้วย 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต์    จ านวน  21 คน 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  จ านวน        5   คน 

สาขาวิชาโลหะการ    จ านวน    3 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน    2 คน 

สาขาวิชาการก่อสร้าง    จ านวน    8 คน 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    จ านวน    4 คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน  18 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  12 คน 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จ านวน  10 คน 

สาขาวิชาการโรงแรม    จ านวน  10 คน 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   จ านวน        2   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน    1 คน 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ    จ านวน        1   คน 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน    1 คน 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จ านวน        1   คน 

    รวมทั้งสิ้น                   99   คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน        1   คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน  11 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  12 คน 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน        6   คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      19   คน 

    รวมทั้งสิ้น                     49   คน 

 วิทยาลัยนาหว้า 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน      13   คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน    2 คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      16   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  13 คน 

    รวมทั้งสิ้น            44   คน 

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์    จ านวน      14   คน 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาพืชศาสตร์    จ านวน    1 คน 

สาขาวิชาช่างกลเกษตร    จ านวน        3   คน 

    รวมทั้งสิ้น            18   คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 วิทยาลัยธาตุพนม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต ์    จ านวน      14   คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน  25 คน 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน        3   คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      33   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  17 คน 

    รวมทั้งสิ้น                   92   คน 

    รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น          302   คน 
 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการ

ประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

และประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  302  คน  ต่อที่ประชุมดังนี ้ 

1. คณะกรรมการฯ  ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาทั้งหมด

เรียบร้อยแลว้  เนื่องจาก  นักศึกษาบางรายมีช่ือ-สกุลที่เขียนเหมอืนกัน  

2. นักศึกษาที่ออกกลางคันมีอัตราที่สูงมาก  ทั้งนี ้ ได้เคยเสนอให้มหาวิทยาลัยท าวิจัย

สถาบันเรื่องนักศึกษาออกกลางคัน    

  มติ  ที่ประชุม 

  1. อนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้แก่ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  302  คน  ตามรายชื่อ

ที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสารแนบหมายเลข 7) 

  2.  ให้มหาวิทยาลัยฯ  ท าวิจัยสถาบันเรื่อง  นักศึกษาออกกลางคัน    
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560 

จ านวน  423  คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/423  ลงวันที่  17  เมษายน  พ.ศ. 2561 กอง

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  423  คน  

ประกอบด้วย 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   จ านวน  15 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน      11   คน 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน        6   คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      23   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน    7 คน 

    รวมทั้งสิ้น                    62   คน 

 วิทยาลัยนาหว้า 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   จ านวน  17 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน        8   คน 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน        1   คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      11   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  14 คน 

    รวมทั้งสิ้น            51   คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  จ านวน  16 คน 

    รวมทั้งสิ้น            16   คน 

 วิทยาลัยธาตุพนม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   จ านวน  11 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน      36   คน 

สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน      18   คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      44   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  31 คน 

    รวมทั้งสิ้น                   140   คน 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล   จ านวน    4 คน 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต   จ านวน      10   คน 

สาขาวิชาไฟฟ้า     จ านวน  13 คน 

สาขาวิชาช่างก่อสรา้ง    จ านวน        7   คน 

สาขาวิชาการบัญชี    จ านวน      64   คน 

สาขาวิชาการตลาด    จ านวน    4 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  20 คน 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จ านวน  25 คน 

สาขาวิชาการโรงแรม    จ านวน    7 คน 

    รวมทั้งสิ้น                  154   คน 

    รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น          423   คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  423  คน  ตามรายชื่อที่

มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสารแนบหมายเลข  8)  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ า

คณะหรือวิทยาลัยอนุมัติผลการศึกษา     

วาระที่  5.3 การพิจารณาอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 นครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  728  คน   

 ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/386  ลงวันที่  28  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  728  คน  ประกอบด้วย 

วิทยาลัยธาตุพนม 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  จ านวน    1   คน 

 รวมทัง้สิ้น    จ านวน   1   คน 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  

สาขาวิชาการจัดการ   จ านวน    1   คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน   1   คน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน    32   คน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน       84   คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน      116   คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

คณะครุศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  จ านวน    87   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   จ านวน    77 คน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จ านวน    89 คน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน    96 คน 

สาขาวิชาสังคมศกึษา   จ านวน    90 คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน    439   คน 
 

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) จ านวน    6   คน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) จ านวน  12   คน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (การประมง) จ านวน    2   คน 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  จ านวน    4 คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน    24   คน 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   จ านวน  147   คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน    147   คน 

  รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น           728 คน 
       

  มติ  ที่ประชุมอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  728  คน   ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสาร

แนบหมายเลข  9) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา             

นิเทศศาสตร์ดิจทิัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียด  (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ต่อที่ประชุม  และขอให้ที่ประชุมรับรองมติ

ในวาระนี้  เพื่อจะได้ด าเนินการแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบ

หลักสูตรต่อไป 

    มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

  2.  รับรองมติวาระที่  5.4  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่   21  เมษายน พ.ศ. 2561 และให้ด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว   

ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา               

การจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียด  (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ต่อที่ประชุม  โดยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ

ความถูกต้องของเนื้อหาในเล่มหลักสูตรอีกครั้ง  ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เนื่องจากมีการพิมพ์ผิด  และขอให้ที่ประชุมรับรองมติในวาระนี้  เพื่อจะได้ด าเนินการแจ้งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. รับรองมติวาระที่ 5.5 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 5/2561 

เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว  ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. 4.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม  ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาในเล่มหลักสูตรอีกครั้ง   ก่อนน าส่งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  เน่ืองจากมีการพมิพ์ผิด 

วาระที่  5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียด  (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ต่อที่ประชุม  โดยขอให้แก้ไขบทสรุปผู้บริหาร ย่อหน้าที่สอง  บรรทัด ที่สอง  ให้

เพิ่มค าว่า  “หรือสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต”  และขอให้ที่ประชุมรับรองมติในวาระนี้  เพื่อจะได้

ด าเนนิการแจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. รับรองมติวาระที่  5.6 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  4. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะเกษตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียด  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ต่อที่ประชุม  และขอให้ที่ประชุมรับรอง

มติในวาระนี้  เพื่อจะได้ด าเนินการแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบ

หลักสูตรต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที0่มหาวิทยาลัยเสนอ   

2. รับรองมติวาระที่ 5.7 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 5/2561 

เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว  ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

4. การอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  



-19- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.8 การพิจารณาอนุมัติการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกล

เกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเกษตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ต่อที่ประชุม  และขอให้ที่ประชุมรับรอง

มติในวาระนี ้ เพื่อจะได้ด าเนินการแจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไป 

  2.   รับรองมติวาระที่  5.8 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรดังกล่าว               

ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.9 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  แขนงวิชา 

สื่อสรา้งสรรค์ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นายวัชระ  สุตะโคตร 1.  นายณัฐพงศ์  เขียวศรี ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

2.  นางสาวชโรฌา กนกประจักษ์ 2.  นางนิสากร  พุทธวงศ์ ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

3.  นายคงฤทธิ์  รีวงษ์ 3.  นายคงฤทธิ์  รีวงษ์ คงเดิม 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์  แขนงวิชา 

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นางสาวนิฤมล  หิรัญวิจิตรภรณ์ 1.  นางสาวสุภัทรชรี  บุญประชุม ลาออกจากมหาวิทยาลัย 

2.  นายพัฒนา  ศรวีรมย์ 2.  นายพัฒนา  ศรวีรมย์ คงเดิม 

3.  นางสาวสุชีวา  สิทธิจินดา 3.  นางสาวสุชีวา  สิทธิจินดา คงเดิม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ต่อที่ประชุม  และ

ขอให้ที่ประชุมรับรองมตใินวาระนี ้ เพื่อจะได้ด าเนินการแจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  1  ปี

การศึกษา  2560  เป็นต้นไป 

2. รับรองมติวาระที่  5.9  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรดังกล่าว  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.14 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์   

  คณะกรรมการฯ มีมติให้คณบดีคณะครุศาสตร์ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

รอบ 4 เดือน และมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ดังนี้ 

   1. เรง่รัด แก้ไขประเด็นหลักสูตรตา่งๆ ที่มีปัญหากับสภาวิชาชีพ (คุรุสภา) 

2. ก ากับ ติดตาม การรับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีไม่เกินจากที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และ

ต้องมีสัดสว่นอาจารย์ตอ่นักศึกษา ไม่เกินตามที่สภาวิชาชีพก าหนด 

3. ก ากับ ติดตาม การนิเทศนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ ให้ได้มาตรฐาน  และมี

คุณภาพ 

  4. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร 

5. สร้างสัมพันธภาพบุคลากรในคณะทุกคน เพื่อร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 

6. ตามที่คณบดีได้รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน ในรอบ 4 เดือน และได้รายงาน

ปัญหา พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไว้แล้วนั้น  ให้คณบดีรายงานผลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในคณะเมื่อครบ

วงรอบการปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ปี ดว้ย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์   ได้รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะ 

ครุศาสตร ์ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  เพื่อการพัฒนา  ต่อที่ประชุม 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 

2. เห็นชอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยเอก ชาญวิทย์  หาญรินทร์  ด ารง

ต าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์  ต่อไป 

3. ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะครุศาสตร์       
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  4.15 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงาน 

 ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รอบประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ 

 ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รอบประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง  

วาระที่ 5.16   การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

 นครพนม   

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง  ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ช านาญการพเิศษ)  สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครพนม  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

วาระที่ 5.17  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีบัณฑิต 

 วิทยาลัย   

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่  14/2560  เมื่อวันที่  12  

ธันวาคม  พ.ศ. 2560   ได้แต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์  ดร.สิงหท์อง  พัฒนเศรษฐานนท์  ให้ด ารงต าแหน่ง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้

ระยะเวลา 4  เดือนแรก  เป็นการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งคณบดี ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ

ข้อก าหนดการปฏิบัติหนา้ที่ในต าแหน่งคณบดีของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 ในการนี้  ตามข้อ  10  ในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับข้อก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง

คณบดีของมหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบกับข้อ 5  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี พ.ศ. 2557  ได้

ก าหนดไว้ว่า  “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้ได้รับการ

สรรหาให้ด ารงต าแหน่งคณบดี  จ านวนไม่น้อยกว่า  3  คน  แตไ่ม่เกิน  5  คน”   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที่คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  ประกอบด้วย 

 1.  ประธานกรรมการ  จ านวน  1  คน      

2.  กรรมการ จ านวน  3  คน          

3.  กรรมการและเลขานุการ  จ านวน  1  คน 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หน้าที่คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

3. อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช     

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

  ๔.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

  ๕.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม     

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 

  6.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร      

       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่  5.18 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี  ขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุญาตให้ถอนวาระการประชุม   

2. ใหอ้ธิการบดีทบทวน  เรื่อง  การแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนียน  ค ามุลตรี  ให้

ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.19 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี  ขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ทีป่ระชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.20 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานคณบดี 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม และผู้อ านวยการ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 

 เลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.21 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  แทนผู้ที่พ้น 

 จากต าแหน่ง 

 อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช  ได้แจ้งต่อที่ประชุม  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  ในปัจจุบันเหลือเพียงสองคน  ซึ่งตนอยู่ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  จงึไม่

สามารถเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้   ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.ชยานนท์  อวคิุณประเสริฐ  เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  แทนผูท้ี่พ้นจากต าแหน่ง 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชยานนท์  อวิคุณ

ประเสริฐ เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 

วาระที่  5.22 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง 

 ปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณบดีคณะเกษตรและ 

 เทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้อ านวยการวทิยาลัยธาตุพนม และ 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร  ต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สังกัดส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณบดีคณะ

เกษตรและเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม และ

ผู้อ านวยการวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

วาระที่  5.23 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอยกเว้นการประเมินผลการทดลอง 

 ปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา รอบเดียวคือ รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

โดยให้รวมกระบวนการประเมินรอบ 4 เดือน และรอบ 1 ปี  ใหอ้ยู่ในการประเมินรอบสองปี 

2. ให้ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ท ารายงานการประเมินตนเองสามรอบ  

ได้แก่  

(1) รายงานการประเมินตนเอง  รอบการประเมินทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 

เดือน   

(2) รายงานการประเมินตนเอง  รอบการประเมิน 1 ปี  ตามวงรอบ

ปีงบประมาณ 

(3) รายงานการประเมิน  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

วาระที่  5.24 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น  พ.ศ. .... 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาของชุมชนในท้องถ่ิน พ.ศ. .... 

2. ให้แก้ไขเนื้อหาในข้อ  15  โดยให้เทยีบเคยีงกับการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.25 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ รายนางสาว 

 สายทอง  จันทร์เต็มดวง) 

วาระที่  5.26 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ 

 ระบบคุณธรรมประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.) 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  นายอัมรินทร์  สุทธะมา  ต าแหน่ง  นิติกร  

สังกัดกองกลาง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

อุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม (ก.อ.พ.ร.) 

วาระที่  5.27 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงาน 

 ภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ   ที่ ประชุม เห็นชอบในหลักการ  และให้ อธิการบดีด าเนินการแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการจัดแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  5.28 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านกฎหมายประจ ามหาวิทยาลัย 

 นครพนม 

  เพื่อให้การด าเนินงานด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ

และถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนม  และ

พิจารณาเสนอแนะในการจัดท าค าให้การหรอืค าฟ้องที่เกี่ยวกับอรรถคดีตา่ง ๆ  เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย   

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนนิงานด้านกฎหมายประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ที่ปรึกษา 

2. นายเอือ้  มูลสิงห์    ประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ เนยีน  ค ามุลตรี  กรรมการ 

4. นายกิตต ิ นิลผาย    กรรมการ 

5. นายอดิศักดิ์  พุทธศริิ   กรรมการ 

6. นายจักรพงศ ์ แสนสุข   กรรมการ 

7. นายเอกวัฒน์  โกศัลวัฒน์   เลขานุการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

8. นายอัมรินทร์  สุทธะมา   ผูช่้วยเลขานุการ 

9. นางสาวปาริชาติ  มงคลเสริม  ผูช่้วยเลขานุการ 

10.  นางสาววรรณรุจ ี ยันทะแย้ม  ผูช่้วยเลขานุการ 

11.  นางสาวฤทัยรัตน์  ค าไพ   ผูช่้วยเลขานุการ 

โดยมีอ านาจหน้าที่ดังน้ี 

1. กลั่นกรองหรอืเสนอแนะข้อกฎหมาย  และให้ความเห็นทางดา้นกฎหมายแก่

มหาวิทยาลัย 

2. ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ และ

ค าสั่งของมหาวิทยาลัย อันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

3. วินจิฉัยปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับที่มคีวามส าคัญ  อันเกี่ยวกับ

ภารกิจหรอืการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน

กฎหมายประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ให้ทบทวนรายชื่อกรรมการ เฉพาะรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน  ค ามุลตรี 

วาระที่  5.29 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการ 

 ความรู้  ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏสวนสุนันทา  และมหาวิทยาลัยอุบราชธานี 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการจัดการ

ความรู้   ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยนครพนม  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และมหาวิทยาลัย

อุบราชธานี 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.30 การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  มคีวามประสงค์ขออนุมัตปิรับแผน

งบประมาณเงินรายได้กลางปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์            

เชิงรุก  กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ  (สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่องค์กร

ภายนอก)  ดังนี ้
 

ชื่อบัญชี เดิม ปรับแผน เงนิรายได้ เงนิรายได้สะสม 

โครงการประชาสัมพันธ์            

เชงิรุก  กิจกรรมวันสถาปนา

วิทยาลัยการบินนานาชาติ   

แบ่งเป็น งบด าเนินงาน  

ค่าใช้สอย งบลงทุน ค่าที่ดนิ

สิ่งก่อสร้าง 

- ค่าก่อสร้างหล่อ 

พระ หลวงพ่อโสธร 

250,000 2,525,000 

 

 

805,000 

 

 

1,720,000 

2,525,000 

 

 

805,000 

 

 

1,720,000 

 

   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมอนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

ประกอบด้วย 

1. งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย งบลงทุน ค่าที่ดิน  สิ่งก่อสร้าง  จ านวนเงนิ  805,000  

บาท  (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) 

2. ค่าก่อสร้างหล่อพระ หลวงพ่อโสธร  ให้วิทยาลัยการบินนานาชาติจัดหาเงิน

บริจาคสมทบ  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.31 การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบิน และขยายระยะเวลา 

 กันเงิน  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2560  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัย 

 นครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1.  อนุมัติขยายระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบิน  จ านวน  3  ล า  วงเงิน  

45,000,000  บาท  (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)   

2.  อนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน  ประจ างบประมาณ  พ.ศ. 2560  ในการจัดซื้อ

จัดจ้างเครื่องบิน จ านวน  3  ล า  วงเงิน  45,000,000  บาท  (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่  5.32 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  และ

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559)  และสาขาวิชาภาษาจีน 

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

 1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2556) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นายปิตณิัช  ไศลบาท 1.  นายปิตณิัช  ไศลบาท คงเดิม 

2.  นายอนุวัฒน์  พลทิพย์ 2.  นายสุริยนต์  หลาบหนองแสง ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3.  นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท 3.  นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท คงเดิม 

4.  นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกตุ 4.  นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกตุ คงเดิม 

5.  นายสงกรานต์  นักบุญ 5.  นายคณิน  เชื้อดวงผุย ย้ายสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

(หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. 2559) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นายณรงค์ฤทธิ์  สุมาลี 1.  นายณรงค์ฤทธิ์  สุมาลี คงเดิม 

2.  นางสาวทิฆัมพร  สงิโตมาศ 2.  นายฑีรัตม์  พิริยะพลิน ลาออกจากราชการ 

3.  นายวิสิฏฐ์  คิดค าม่วน 3.  นายวิสิฏฐ์  คิดค าม่วน คงเดิม 

4.  นางสาวสิรยิาพร  สาลีพันธ์ 4.  นางสาวสิรยิาพร  สาลีพันธ์ คงเดิม 

5.  นายคณิน  เชื้อดวงผุย 5.  นางสาวอภกินิษฐา  นาเลาห์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอื่น 

 3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นางสาวภาวิณ ี เรอืงจิรารัตน์ 1.  นางสาวภาวิณ ี เรอืงจิรารัตน์ คงเดิม 

2.  นางสาวธัญจิรา  ศรกีระจา่ง 2.  นางสาวธัญจิรา  ศรกีระจา่ง คงเดิม 

3.  นางสาวจิตต์โสภณ   

พิเชษฐ์ลดารมณ์ 

3.  นางสาวจิตต์โสภณ   

พิเชษฐ์ลดารมณ์ 

คงเดิม 

4.  นางสาวพัทธ์วริน   

อรรคศรวีรโชติ 

4.  นางสาวพัทธ์วริน  อรรคศรีวรโชติ คงเดิม 

5.  นายสมยศ  แอบไธสง 5.  นางสาวปรียากร  บุญธรรม เสียชีวติ (เมื่อวันที่  8 มีนาคม  

2560) 

 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  ตั้งแต่ภาคการศึกษา  1  ปี

การศึกษา  2560  เป็นต้นไป  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ     
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2559)  ตั้งแต่ภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา  

2560  เป็นต้นไป  และสาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2560)  ตั้งแต่ภาคการศึกษา  1  

ปีการศึกษา  2561  เป็นต้นไป  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ     

3. รับรองมติวาระที่  5.32  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

5/2561 เมื่อวันที่  21  เมษายน พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรดังกล่าว  ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

4. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยฝา่ยเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

 การหารอืแนวทางในการแก้ไขปัญหาภายในคณะครุศาสตร์   

  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในเชิงบริหารแก่อธิการบดี  ดังนี้  

1.  ให้จัดการประชุมบุคลากรในสังกัดคณะครุศาสตร์  รวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ

คณะครุศาสตร์  เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะครุศาสตร์  ที่

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยอาจเชิญ  ศาสตราจารย์  

นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร  และรองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  

สุ่มเล็ก  เข้าร่วมการประชุมช้ีแจงดังกล่าวด้วย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2.  ให้ระงับการรับนักศกึษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  จ านวน  3  สาขาวิชา  ได้แก่ 

(1)  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย   

(2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(3)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. การแก้ไขปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทั้ง 3  สาขาวิชา ในปี

การศึกษา 2561  ให้นักศึกษาเลือกเรียนหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่นไปก่อน  หรอืมหาวิทยาลัยอาจจัดการ

เรียนการสอนแบบสองปริญญา (Double  Degree)  เหมอืนกับมหาวิทยาลัยอื่นที่ด าเนนิการอยู่ 

4.  การรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ใน  มคอ.2  ให้อธิการบดีท า

หนังสือถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ และก าหนดมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาด  หากมีการด าเนินการเช่นนั้นอีก

ครั้ง  อาทิ  ลงโทษภาคฑัณฑค์ณบดี  และลงโทษทางวินัยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 มติ  ที่ประชุมให้อธิการบดีด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1.  ให้จัดการประชุมบุคลากรในสังกัดคณะครุศาสตร์  รวมถึงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรของคณะครุศาสตร์  เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในคณะ

ครุศาสตร์  ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยอาจ

เชิญ  ศาสตราจารย์  นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร  และรองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ  และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงดังกล่าวด้วย 

2. ให้ระงับการรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑

จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

(1)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

(2)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

(3)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

3. การแก้ไขปัญหาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทั้ง 3  สาขาวิชาในปี

การศึกษา 2561  ให้นักศกึษาเลือกเรยีนหลักสูตรหรอืสาขาวิชาอื่นไปก่อน  หรอืมหาวิทยาลัยอาจ

จัดการเรยีนการสอนแบบสองปรญิญา (Double  Degree)  เหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นที่ด าเนินการ

อยู่ 

4.  การรับนักศึกษาเกินแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ใน  มคอ.2 ให้อธิการบดี

ท าหนังสือถึงคณบดีคณะครุศาสตร์ และก าหนดมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดหากมีการด าเนินการ

เช่นน้ันอีกคร้ัง  อาทิ  ลงโทษภาคฑัณฑ์คณบดี  และลงโทษทางวนัิยต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๖/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 


