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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  6/2561 

วันเสาร์  ที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561   

เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร  ชั้น  1  โรงแรมมารวยการ์เดน  กรุงเทพมาหนคร 
 

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.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

11.  นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

12.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

14.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

15.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

17.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 
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18.  ดร.ฑรีัตม์  พิรยิะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

20.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

21.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต ์ สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  อาจารย์เอือ้  มูลสงิห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม  ทาทอง ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

       สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

6.   นายสุชาติ  ศรีอุบล        นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

7.  นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ์     นักวิชาการเงินและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม  

จ านวน  18  วาระ  ประกอบด้วย 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

  วาระที่  4.2 การพิจารณาข้อเท็จจริงในการแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาชีวเคมี  รายนางสาวนันทวัน  เอื้อวงค์กูล  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

วิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 วาระที่  5.12 การพิจารณาอนุมัตขิยายระยะเวลากันเงิน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) วทิยาลัยธาตุพนม 

วาระที่  5.14 การพิจารณาอนุมัตปิิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรยีนรู้  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  คณะครุศาสตร์ 

 วาระที่  5.15  การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

 วาระที่  5.16   การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม  หรอืใบ ก.ว.   

วาระที่  5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบิน วิทยาลัย 

การบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  5.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วม 

ด าเนนิงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา ตามข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืม

เพื่อการศกึษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศกึษาจะเข้าร่วมด าเนนิงานกับกองทุน  

พ.ศ. 2560 

 วาระที่  5.19 การพิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรได้รับปริญญา 

กิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 วาระที่  5.20 การพิจารณาแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผูส้มควรได้รับ 

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรตพิระธาตุพนม  ประจ าปีการศกึษา 2560 

 วาระที่  5.21  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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  วาระที่  5.22  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   

สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  5.23 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  5.24  การพิจารณาตีความระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี เรื่อง  การอนุมัตใิห้ปริญญาเกียรตนิิยม 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รายงานผลการปรึกษาหารือส านักงานคุรุสภา  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ระเบียบวาระที่   8  เรื่องอื่น ๆ 

 วาระที่  7.1  การแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับความเสี่ยงประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  7.2  การประเมินสภามหาวิทยาลัย 

 วาระที่  7.3  การปรึกษาหารอืและทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบัน

พระมหากษัตรยิ์  

 มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบ  

2. อนุญาตให้เพิ่มวาระการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  

5/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2561  เมื่อ

วันเสาร ์ ที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการประชุม  ดังนี้ 

1. หนา้  25  มติวาระที่  5.5  ข้อ  4  แก้ไขเป็น  “ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในเล่มหลักสูตรอีกครั้ง   

ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เนื่องจากมีการพิมพ์ผิด” 
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2. หน้า  55  ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ  มติข้อ  2  แก้ไขเป็น  “ให้ระงับการรับ

นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  จ านวน  3  สาขาวิชา ได้แก่ ...”   

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  5/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น   

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

  (รายงานผลการด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณกีารร้องเรยีนคัดค้าน 

  การขอเสนอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  นายพัฒนพงษ์  วันจันทกึ  ให้ด ารงต าแหน่ง 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม) 

วาระที่  3.2 การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน  1  ราย 

   มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์  สังกัดคณะการบัญชีและการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราเงนิเดือนเหมาจ่าย และเงนิประจ าต าแหน่ง 

 อธิการบดีเหมาจ่ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทกึ ต าแหน่ง  

 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  ในช่วงที่ ดร.ไพฑูรย์  พลสนะ  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้จัดหารถประจ าต าแหน่งไว้ให้  ดร.ไพฑูรย์  พล

สนะ  ใช้ในราชการ  ดังนั้น  กรณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก  หากได้แจ้งความประสงค์

ไม่ขอใช้รถประจ าต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยจัดหาให้  มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้รถประจ า

ต าแหน่งดังกล่าว  เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นของมหาวิทยาลัย  โดยให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบก าหนดอัตราเงนิเดือนเหมาจ่าย และเงนิประจ าต าแหน่งอธิการบดีเหมา

จ่ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทกึ ต าแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม  ในอัตราเดือนละ  150,000  บาท  (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งรวมค่า

รถประจ าต าแหน่ง โดยให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินก่อน  และส่วนท่ีเหลือให้

เบิกจ่ายจากงบประมาณเงนิรายได้สมทบ 

2. หากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทกึ  ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอใช้

รถประจ าต าแหน่งท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาให ้ มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้รถประจ า

ต าแหน่งเดิม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นของมหาวิทยาลัย  โดยให้มหาวิทยาลัยไปด าเนนิการตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  4.2 การพิจารณาข้อเท็จจรงิในการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ในสาขาวิชาชีวเคมี  รายนางสาวนันทวัน  เอื้อวงค์กูล  พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง  นางสาวนันทวัน  เอื้อวงศ์กูล  พนักงานมหาวิทยาลัย  

ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ในสาขาชีวเคมี  โดยวิธีปกติ  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่  24  กรกฎาคม   พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่ส านักงาน

อธิการบดีรับเรื่องสมบูรณ์ 

วาระที่  ๔.๓ การพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมคร้ังที่  5/2561   

 เมื่อวันท่ี  21  เมษายน  พ.ศ. 2561 เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติปรับแผนงบประมาณ 

 เงนิรายได้กลางปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 วิทยาลัยการบินนานาชาติ   

 มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมยืนยันตามมติเดิมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  

5/2561  เมื่อวันที่ 21 เมษายน  พ.ศ. 2561 คือ อนุมัติปรับแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการ

บินนานาชาติ  ประกอบด้วย 

  



-7- 

 

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

บาท  (แปดแสนห้าพันบาทถ้วน) 

2. ค่าก่อสร้างหล่อพระ หลวงพ่อโสธร  ให้วิทยาลัยการบินนานาชาติจัดหาเงิน

บริจาคสมทบ  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาการ

จัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ผา่นการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน  และมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้ 

 1. เนื่องจากการรับนักศึกษาบางหลักสูตร  ไม่ได้ตามเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษาที่

ก าหนดไว้ใน มคอ. 2  จึงควรพิจารณาวางแผนและด าเนินการ  ในการรับนักศึกษาเชิงรุก  เพื่อให้ได้จ านวน

นักศึกษาทีเ่พิ่มมากขึ้น 

 2. หลักสูตรต่าง ๆ  ของคณะ  เป็นหลักสูตรที่สามารถเปิดการเรียนการสอนในวิทยาลัยต่าง 

ๆ  ของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ เช่น วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า เป็นต้น  คณะจึงควรประสานงาน

การเปิดสอนในวิทยาลัยต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นการบริการนักศึกษาที่สามารถศึกษาใน

สถาบันใกล้บ้านไปพร้อมกัน 

 3. ควรพิจารณาทบทวนการสร้างหลักสูตรร่วมกันกับวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับ ปวช. และ 

ปวส. เพื่อสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีความต่อเนื่องกัน เกิดประโยชน์แก่นักศึก ษาในระดับ

อาชีวศกึษา 

  4. การเปิดสอนรายวิชาต่าง ๆ  ของทุกหลักสูตรที่สังกัดคณะ ต้องเปิดสอนตามระดับ

รายวิชาที่ก าหนดไว้ใน  มคอ.2  หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนสลับรายวิชาต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา เพื่อเสนอผา่นไปยัง สกอ. ตามแบบ สมอ. 08 

  5. การรับเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา  ต้องด าเนนิการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  6. ต้องแก้ไขกระบวนการในการส่งเกรดล่าช้าของอาจารย์  โดยแก้ไขให้ได้ในปีการศึกษา 

2560 นี ้ และรายงานผลในการประเมนิรอบ 1 ปี 

  7. มีมาตรการช่วยเหลือสนับสนุนอาจารย์ใหม่  ที่ยังสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านให้สามารถ

สอบผา่นตามเกณฑ์  ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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   8. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่   ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  และมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของอาจารย์ดังกล่าวด้วย 

  9. ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.7 เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ของทุกหลักสูตร และการจัดท า มคอ.2 ในระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 

   10. วางแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ในคณะให้ชัดเจน  โดยเฉพาะการพัฒนาอาจารย์             

มีการก ากับติดตาม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่ก าหนดไว้ด้วย 

  11. ทุกหลักสูตรของคณะควรด าเนินการให้มีคุณภาพสูงขึ้น  และขอรับการประเมิน

เพื่อ TQR ทุกหลักสูตรอย่างช้าภายในปีการศกึษา 2561 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เห็นชอบให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อนงค์  รุ่งสุข  ผ่านการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ต่อไป 

3. ให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วาระที่  5.2 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดี 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ  มีมติให้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผ่านการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน และมีขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนา  ดังนี้  

1. ปรับปรุงระบบการบริหาร  โดยเฉพาะการกระจายอ านาจหรือมอบอ านาจให้รองคณบดี

ปฏิบัติราชการแทน  หรือรักษาราชการแทนคณบดี  ในช่วงที่คณบดีไม่สามารถไปปฏิบัติราชการที่คณะได้  

หรือเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร  ที่ก่อให้เกิดกระแสความขัดแย้ง  เพื่อให้การบริหารภายในคณะสามารถ

ด าเนนิการไปได้อย่างรวดเร็ว 

2.  ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล อาทิ  การสร้างศัตรูให้เป็นมติร 
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3.  การบริหารจัดการเวลา  เนื่องจากคณบดีด ารงต าแหน่งผู้บริหารสองต าแหน่ง คือ 

ต าแหน่งคณบดีและรองอธิการบดี  ดังนั้น  ต้องบริหารจัดการเวลาให้ดี  เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารงาน

ภายในคณะ 

  4.  การบริการวิชาการแก่ชุมชน  อาทิ  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  

เพื่อใหบ้ริการแก่ชุมชนในช่วงเทศกาล และการฝึกจติสาธารณะใหก้ับนักศึกษา อาทิ  การร่วมพัฒนาวัด  และ

ชุมชนต่าง ๆ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

  5.  การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน  คณบดีควรชีแ้จงหรอืท าข้อตกลงกับคณาจารย์

ก่อนที่จะท าการสอน  และชี้แจงให้ทราบว่าคณะมีงบประมาณไม่เพียงพอ  ในการเบิกจา่ยค่าสอนเกินภาระ

งานสอน จึงต้องมีการเฉลี่ยกันไป 

  6.  ตามที่คณบดีได้รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน ในรอบ 4 เดือน และได้รายงานปัญหา   

พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไว้แล้วนั้น ให้คณบดีรายงานผลการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในคณะเมื่อครบวงรอบการ

ปฏิบัติงานในรอบ 2 ปี ดว้ย   

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. เห็นชอบให้  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล  ผ่านการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ต่อไป 

3. ให้คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

วาระที่  5.3 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดี 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน และมีขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนา  ดังนี ้ 

1. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก  เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา 

2. การจัดท าหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานรว่มกับวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

3. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2553) เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรอืใบ ก.ว. 

4. ก ากับติดตามให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามวงรอบ 

http://www.fixitcenter.org/fixit/data/f2.pdf
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  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2. เห็นชอบให้  รองศาสตราจารย์  ดร.สน่ัน  ศรีสุข  ผ่านการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ต่อไป 

3. ให้คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

วาระที่  5.4 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดี 

 คณะเกษตรและเทคโนโลยี  

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยีผ่านการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน และมีขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนา  ดังนี้  

1.  พัฒนาฟาร์มเพื่อให้นักศกึษาได้ฝึกปฏิบัติ อาทิ  การจัดท าโครงการ  Smart  Farmer  

  2.  พัฒนาฟาร์มโคเนื้อ  เพาะพันธุ์ปลา  พันธุ์ต้นไม้-ดอกไม้  ปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ  

และการเลีย้งไก่ไข่เพื่อสรา้งรายได้ให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย 

  3.  สร้างเครือข่ายสถานประกอบการเพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของคณะ และเป็น

การประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อสรา้งค่านิยมในการเรียนเกษตรให้มากขึ้น   

  4.  ตามที่คณบดีได้รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน ในรอบ 4 เดือน และได้รายงานปัญหา 

พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไว้แล้วนั้น ให้คณบดีรายงานผลการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในคณะเมื่อครบวงรอบการ

ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ด้วย 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี 

2. เห็นชอบให้  นายสุรศักดิ์  ตั้งตระกูล  ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

รอบ 4 เดือน  และด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี  ต่อไป 

3. ให้คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี   ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี 
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วาระที่  5.5 การพิจารณารายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัย 

 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ 

 ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 ทั้งนี ้ คณะกรรมการฯ  ได้ใหข้้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้ 

1.  คณบดีควรมีแผนปฏิบัติการในด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการแนะแนวทาง

การศกึษาเชงิรุก  เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้มากขึ้นในแตล่ะสาขาวิชา   

  2.  มีแผนพัฒนาอาจารย์ในการท าผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ

ให้มากขึ้น 

 3.  การประเมินคุณภาพการศึกษา  จะเห็นได้ว่าวิทยาลัยฯ  ได้คะแนนต่ าในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณบดีควรส่งเสริม สนับสนุน  และพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยฯ  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ก าหนด   

 4.  ควรมกีารปรับปรุงระบบการประเมนิบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   

 5.  ผลการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามในการประเมินคณบดี สะท้อนสถานภาพ

ปัจจุบันของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  ซึ่งยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่มาก  อาทิ  ปัญหา ด้านงบประมาณ  

ครุภัณฑก์ารศกึษา  อัตราก าลัง  การวิจัย  และการพัฒนาบุคลากร  เป็นต้น 

  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะว่า  คะแนนการประเมินในส่วนที่  2  ประเมินตามกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ควรแยกคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ออกเป็น 2 ส่วน  คือ  คะแนน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการประเมินฯ  

ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการประเมินในแต่ละส่วนอีกครั้ง 

  มติ  ที่ประชุม 

๑.  รับทราบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 

๒.  เห็นชอบให้  ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบรกิาร  ต่อไป 
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๓.  ให้คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบรกิาร  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

ให้คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

แยกคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในออกเป็น  2  ส่วน  คือ คะแนนประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  ทั้งน้ี  ให้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนการ

ประเมินในแต่ละส่วนอีกคร้ัง 

วาระที่  5.6  การพิจารณารายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของคณะวิทยาศาสตร์ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนและวิธีการสรรหา และปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของคณะวิทยาศาสตร์ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ขั้นตอนและ

วิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

2.  ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ด าเนินการตามกระบวนการที่

ก าหนดไว้ในปฏิทนิการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป 

วาระที่ 5.7   การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา 

 มติ   ที่ ประชุม เห็นชอบแต่งตั้ ง  ดร.โสรัจ จ์   ประวีณวงศ์วุฒิ   พ นักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะเกษตรและเทคโนโลยี  ให้ด ารง

ต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมีระยะเวลาการ

ด ารงต าแหน่ง  ๑๘๐  วัน 
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วาระที่ 5.8   การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยนาหว้า 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่

ผู้อ านวยการวทิยาลัยนาหว้า  ประกอบด้วย 

 1.  นายทรงยศ  โรจนวีระ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

 2.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 3.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

 4.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

 5.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 

 6.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร 

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่  5.9 การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา 

 ต าแหน่งทางวิชาการ 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีร ีต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ   

2.  ดร.ทิพาภรณ์   หอมดี   ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพจิารณาต าแหน่งทางวิชาการ   

  



-14- 

 

วาระที่  5.10 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ  และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 

 บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง 

1.  ดร.ตรีภพ   ชินบู รณ์   ต าแหน่ ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

เป็นกรรมการบรหิารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  

2.  ดร.ทิพาภรณ์   หอมดี  ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   

เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 การสรรหาผู้อ านวยการโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  

 พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมให้ขอ้เสนอแนะ ดังนี ้ 

1. หนา้ 3 ข้อ 6  “(1) การสมัครของผู้ที่สนใจ”  แก้ไขเป็น “(1) การสมัครด้วยตนเอง” 

2. หนา้ 3 ข้อ 8  แก้ไขเป็น   

“ข้อ  ๘  ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  เพื่อพิจารณาเลือกและแต่งตัง้บุคคลจาก

บัญชรีายชื่อในข้อ  7 คณะกรรมการอ านวยการอาจเชิญผูท้ี่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ ให้มาแสดง

วิสัยทัศนแ์ละตอบข้อซักถาม  ตอ่ที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการก็ได้  จากนั้น  ให้คณะกรรมการ

อ านวยการเลือกผูส้มควรด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการจ านวนหนึ่งคน โดยการประชุมลับและลงคะแนนลับ  

ทั้งนี ้ องค์ประชุมในขณะลงมต ิ ต้องมไีม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอ านวยการทั้งหมดที่มอียู่ใน

ขณะนั้น   

ผูท้ี่ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการ  จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนคณะกรรมการอ านวยการทั้งหมดเท่าที่มอียู่ในขณะนัน้ หากคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธาน

คณะกรรมการอ านวยการอาจลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมเพื่อชีข้าดก็ได้  

  เมื่อได้ช่ือผู้สมควรด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการตามวรรคหนึ่ง  ให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อ

อธิการบดีเพื่อแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหนง่ผูอ้ านวยการภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการอ านวยการมี

มติ” 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการสรรหา

ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ พ.ศ. .... โดยให้แก้ไข (ร่าง) 

ข้อบังคับดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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วาระที่  5.12 การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลากันเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม  มคีวามประสงค์ขออนุมัติขยายระยะเวลากันเงนิ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  26,470,000  บาท  (ยี่สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น 

บาทถ้วน)  ดังรายการตอ่ไปนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ วงเงนิที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

วงเงนิที่ประมูล 

(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ครุภัณฑส์ านักวิชาบริหาร            

การบิน วทิยาลัยการบิน

นานาชาติ 

1,380,950 1,360,000 ส่งมอบตรวจรับ/                

ขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน 

2 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑอ์ากาศยานเครื่องบิน

แบบใบพัดเครื่องยนต์ลูกสูบ  

(Piston Engine)  1  เครื่องยนต์ 

แบบ  Fixed  Gear  จ านวน               

2  ล า  วิทยาลัยการบิน

นานาชาติ 

16,000,000 

 

 

16,000,000 

 

 

 

 

 

ท าสัญญาซือ้ขาย

แล้ว/ก าหนดส่งมอบ

วันที่  22  ธันวาคม  

2561 

 

 

3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สารสนเทศศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม                    

กรุงเทพมหานคร    

3,000,000 2,970,000 ส่งมอบตรวจรับ/ 

ขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน 

4 ปรับปรุงภูมิทัศนร์อบสระและ

สวนพักผอ่นบริเวณหอพัก            

หลังใหม ่ วทิยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีนครพนม 

2,745,000 2,300,000 สัญญาจา้งสิ้นสุด

วันที่ 4  เมษายน 

2561 

5 ปรับปรุงห้องเรียนศูนย์ภาษาและ

วัฒนธรรมไทย  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ณ  มหาวิทยาลัย 

ฮาตงิห์  สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม   

960,000 950,000 ส่งมอบตรวจรับ /               

รอเบิกจ่ายเงนิ 
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ล าดับที่ รายการ วงเงนิที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

วงเงนิที่ประมูล 

(บาท) 

หมายเหตุ 

6 ครุภัณฑร์ะบบป้องกันอัคคีภัยใน

อาคาร “อาคารเฉลิม                

พระเกียรติ  7  รอบ                    

พระชนมพรรษา  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

3,000,000 2,890,000 ส่งมอบตรวจรับ /                

ขออนุมัตเิบิกจ่ายเงิน 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 27,085,950 26,470,000  

  

ทั้งน้ี   คณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม   

ในคราวประชุมครั้งที่  8/2561  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยาย

ระยะเวลากันเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ออกไปอีกเป็นระยะเวลา  6  เดือน  (เดือน

เมษายน-กันยายน  2561)  

มติ  ที่ประชุมอนุมัติขยายระยะเวลากันเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

จ านวน  6  รายการ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  26,470,000  บาท  (ยี่สิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท

ถ้วน)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา 

 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  วิทยาลัย 

 ธาตุพนม   

 มติ  ที่ประชุม  

๑.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

  2.  รับรองมติวาระที่  5.13  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และให้ด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว  ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 
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  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.14  การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะครุศาสตร์   

 มติ  ที่ประชุม  

๑.  อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2.  รับรองมติวาระที่  5.14  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  และด าเนินการแจ้งการปิดหลักสูตรดังกล่าวไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.15 การพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 

 อิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม  เนื่องจาก เรื่องดังกล่าวยังไม่ผ่านการ

พิจารณาจากสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการ

ประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 
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วาระที่  5.16 การพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ 

                    ในการสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรอืใบ ก.ว.   

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  ให้มหาวิทยาลัยหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากับสภาวิศวกรให้ชัดเจน โดยให้ท าหนังสือถึง              

สภาวิศวกรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอปรึกษาหารือในประเด็นดังกล่าว  และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

1. ให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวน  เรื่องเงื่อนไขการเรียนโดยไม่ได้รับใบ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ก าหนดไว้ในการเสนอ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ต่อสภามหาวิทยาลัย 

2. ให้มหาวิทยาลัยหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้

ชัดเจนว่า  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้กับนักศกึษาอย่างไร   

3. ให้มหาวิทยาลัยหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากับสภาวิศวกรให้ชัดเจน โดย

ให้ท าหนังสือถึงสภาวิศวกรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อขอปรึกษาหารือในประเด็นดังกล่าว  และเสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

วาระที่  5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

 การจัดการการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ค่าธรรมเนียม

การศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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วาระที่  5.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมด าเนินงานกับ 

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุน 

 เงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่ 

 สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  พ.ศ. 2560 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงนิให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 10 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560   

วาระที่  5.19 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์   

 ประจ าปีการศึกษา  2560 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์  

ประจ าปีการศึกษา  2560  ประกอบด้วย 

1. พลเอก วิชติ  ยาทพิย์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    กรรมการ 

3. ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

4. นางประภาศร ี สุฉันทบุตร 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 

6. รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  กรรมการ 

7. นายปรัชญา  ธงพานิช 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

8. ดร.ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า เลขานุการ 
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วาระที่  5.20 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล 

 เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล 

เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  ประกอบด้วย 

1) พลเอกวิชิต  ยาทพิย์ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 

2) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   กรรมการ 

3) นายศรสีุข  แสนยอดค า 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                กรรมการ   

4) รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล 

ผู้แทนผู้บริหาร        กรรมการ 

5) ดร.ฑีรัตม์  พิรยิะพลิน 

ผู้แทนผู้บริหาร        กรรมการ 

6) นางพสณชนก  ไตรสิรโิชค 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองกลาง    กรรมการและ 

เลขานุการ 

2. กรรมการที่มาจากผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 1 ราย ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการ

และแจ้งฝ่ายเลขานุการเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

วาระที่  5.21 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

 นครพนม 

 มติ  ทีป่ระชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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2. รับรองมติวาระที่ 5.21 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 6/2561 

เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 

วัน 

3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม  ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

4. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ต่อไป 

วาระที่ 5.22  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชา 

 วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

 นครพนม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้าน

วิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ชีแ้จงรายละเอียด  (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ต่อที่ประชุม  โดยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้อง

ของเนื้อหาในเล่มหลักสูตรอีกครั้ง  ก่อนน าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เนื่องจากมีการพิมพ์

ผิด  และขอให้ที่ประชุมรับรองมติในวาระนี้  เพื่อจะได้ด าเนินการแจ้งส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  และ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. รับรองมติวาระที่  5.22 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบ

ภายใน 30 วัน 
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3. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม  ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

4. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ต่อไป 

วาระที่ 5.23  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

 นครพนม 

 ทีป่ระชุมได้พิจารณาและให้ข้อสังเกต  ดังนี้ 

1. การแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)  ทั้ง  3 สาขาวิชา  เป็นไปอย่างล่าช้า 

เนื่องจากสภาวิชาการได้พิจารณา และมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการไปแล้ว แต่คณะครุศาสตร์ไม่ด าเนินการตามที่สภาวิชาการมอบหมาย  จึงท าให้

เกิดปัญหาเชน่นี้ 

2. รายละเอียดหลักสูตรใน มคอ.2 ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ อาทิ ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2561) ยังมีความอ่อนแอ เนื่องจาก  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ราย ท าผลงานทางวิชาการเรื่อง

เดียวกัน  

3. ให้คณะครุศาสตร์ตรวจสอบรายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) (มคอ.1)  ว่าเป็น

หลักสูตรสายปฏิบัติการหรอืสายวิชาการ 

4. ชื่อวชิาพืน้ฐานภาษาอังกฤษ  ไม่ตรงกับชื่อวชิาพืน้ฐานภาษาไทย 

5. หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน คุรุสภาห้ามรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖0 ถ้าให้นักศึกษา

เรียนต่อครบ ๕ ปี นักศึกษาก็จะไม่ใด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   

6. หลักสูตรสายปฏิบัติการ  การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต้องประเมินทุกปี

การศึกษา  ไม่ใช่ประเมินในปีสุดท้าย  และหมวด 7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตารางปีสุดท้ายให้ท า

เครื่องหมาย Key Performance Indicators (X) ทุกข้อ   
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7. ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ก ากับติดตามเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

โดยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิ ชัย  ธนาพงศธร และ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุม่เล็ก ช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

  2.  รับรองมติวาระที่  5.23 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

6/2561 เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อพิจารณารับทราบ

ภายใน 30 วัน 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม  ตรวจสอบความถูกต้องของ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

  4.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ต่อไป  

วาระที่ 5.24   การพิจารณาตีความในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการอนุมัติให้ปรญิญา 

 เกียรตินิยมแก่นักศกึษา ระดับปรญิญาตร ี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม   

 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ีและข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 การให้ปรญิญาเกียรตินิยม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้  

1. เห็นชอบให้ยกเว้นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ตามที่ก าหนด

ไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  วา่ด้วยการศกึษาระดับปริญญาตร ี และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม 

ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตนิิยม  ที่เกี่ยวข้อง  

2. ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับ  ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยมฉบับใหม่  

ระเบียบหรอืข้อบังคับฉบับเดิมยังคงใชบ้ังคับกับนักศึกษาที่ก าลังศกึษาอยู่ในขณะนี ้
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3. ให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการ

ให้ปริญญาเกียรตนิิยม  โดยให้ยกเลิกระเบียบและข้อบังคับฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้ยกเว้นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การอนุมัติให้ปริญญาเกียรติ

นิยมแก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์การได้รับปริญญาเกียรตินิยม

ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตรี  และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปรญิญาเกียรตินิยมที่เกี่ยวข้อง  

2. ให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่า

ด้วยการให้ปรญิญาเกียรตินิยม  โดยให้ยกเลิกระเบียบหรอืข้อบังคับฉบับเดิมที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รายงานผลการปรึกษาหารือส านักงานคุรุสภา  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑติ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นที่เรียบร้อยแลว้   จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

 เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศส าหรับอาจารย์ประจ า 

  ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อ านวยการ ให้อธิการบดี                   

น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรม  โดยให้คณบดีเสนอแผนพัฒนา

คุณภาพ  (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  และเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงด้านใดบ้าง จากนั้นให้อธิการบดีก ากับติดตาม โดยให้คณบดีท ารายงานผล                

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  เพื่อประกอบการประเมนิคณบดีในรอบต่อไป  
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2.  ก าหนดเงื่อนไขให้คณบดีก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด  

3.  ให้ตรวจสอบผลคะแนนการประเมินคณบดีอีกครั้ง เนื่องจากคะแนนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในได้คะแนนน้อย  แต่ผลสัมฤทธิ์การบริหารได้คะแนนสูง ซึ่งท าให้เห็นคะแนนในภาพรวมว่า

คะแนนการบริหารกับคะแนนการประกันคุณภาพการศกึษาขัดแย้งกัน 

4.  มหาวิทยาลัยควรน าระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์มาใช้  เพื่อให้บุคลากรและ 

นักศึกษา ได้เข้ามาเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากพร้อมให้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยให้จัดสอบ

บ่อยครั้งขึน้กว่าเดิม 

5.  กรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559  และจะส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยต้องเร่งให้นักศึกษากลุ่มนั้นผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เพราะ

หากด าเนนิการล่าช้า  นักศึกษาจะไม่ส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่ก าหนด   

มติ  ที่ประชุม 

1.  ให้มหาวิทยาลัยไปทบทวนเรื่องสัญญาจ้างอาจารย์  โดยให้ไปก าหนดเงื่อนไข

เกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษไว้ในสัญญาจ้าง  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ

สภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศส าหรับ

อาจารย์ประจ าบรรจุใหม่ พ.ศ. 2560 

2.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อ านวยการ  ให้คณบดี

เสนอแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  และ

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงด้านใดบ้าง จากน้ันให้อธิการบดีก ากับติดตาม 

โดยให้คณบดีท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้  เพื่อประกอบการประเมิน

คณบดีในรอบต่อไป  

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 


