
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  7/2561 

วันเสาร์  ที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

เวลา  ๐๙.๓๐  น.    

ณ  ห้องประชุมกันเกรา  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น  4 

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.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

11.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

12.  นายสากล  ภูลศิริกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

13.  นายวัชรินทร์  เจียวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1๕.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1๖.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

1๗.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1๘.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

1๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

๒๐.  ดร.ฑรีัตม์  พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 

2๑.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

2๒.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

2๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  อาจารย์เอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๒.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๓.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

       สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๔.  นายสุชาติ  ศรีอุบล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

๕.  นางสาวเปรมใจ  ผวิผอ่ง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

๖.  นายอัมรินทร์  สุทธะมา      นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 หนังสือลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม และที่ปรึกษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ของรองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.2 หนังสือชี้แจงข้อเท็จจรงิเรื่องร้องเรียนการบริหารงานในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าสั่ง หัวหน้าคณะรักษา 

 ความสงบแห่งชาติกรณสีถาบันอุดมศกึษาของรัฐที่อยู่ในสังกัดและในก ากับดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.3 หนังสือขอร้องทุกข์กล่าวโทษอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้ด ารงต าแหน่ง 

 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันภาษา  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม   ครั้งที่  

6/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  6/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการประชุม  

ดังนี้ 

1. หน้า 18 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 6 ค าว่า  “...ผลการประเมินผลการบริหารงานของ

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  

ผลการประเมินผ่านเกณฑ์...”  แก้ไขเป็น  “...ผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการ

ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการในภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  จากคะแนนเต็ม 5  

ผลการประเมินผ่านเกณฑ.์..” 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2. หน้า 26 วาระที่  5.12 ย่อหน้าที่  1 บรรทัดที่ 2 ค าว่า  “...ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561...”  แก้ไขเป็น  “...ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...” 

3. หน้า 30 มติวาระที่ 5.14  ข้อ 1 แก้ไขเป็น  “อนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน 11 ราย ทางคณะครุศาสตร์ต้อง

รายงานความก้าวหน้าต่อมหาวิทยาลัยฯ  ทุก 3 เดือน และเมื่อไม่มีนักศึกษาตกค้างแล้ว ให้รายงานการปิด

หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

4. หนา้ 44 วาระที่ 5.24 ย่อหนา้ที่ 2 ให้ตัดข้อความออกทั้งหมด 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2561      

เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเร่งด่วน  

 รายงานการประชุมลับ 

  (การพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจรงิกรณกีารร้องเรยีนคัดค้าน 

การเสนอขอโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  นายพัฒนพงษ์  วันจันทกึ  ให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม) 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนื่อง 

 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

มติ  ที่ประชุม 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๒. รับรองมติระเบียบวาระที่ ๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

๗/2561 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 

  ๓.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  ต่อไป  

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี  ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2561 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้  

 1. ให้มหาวิทยาลัยค านึงถึงวงเงนิที่อนุมัต ิซึ่งจะต้องค านงึถึงรายรับที่ต่ ากว่ารายจา่ยด้วย 

2. โครงการหอประชุมอนุภาคลุ่มน้ าโขง กระบวนการของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ต้องมีความเข้มแข็ง 

มติ  ที่ประชุมอนุมัติแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ านวนเงินทั้งสิ้น  171,733,200.00  บาท  (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสาม

หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการกลางปี  ประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2561 

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติราชการกลางปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.3 การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม  มีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561  จ านวน  6  หนว่ยงาน  รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  2,677,800.00  บาท   (สองล้านหกแสน 

เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

หน่วยงาน รายการ การประชุม  

กบง.  

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

1. สถาบันภาษา จัดซื้อรถโดยสาร  ขนาด   

12  ที่นั่ง  (ดีเซล) ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  

ซีซี หรอืก าลังเครื่องยนต์สูงสุด

ไม่ต่ ากว่า  90  กิโลวัตต์ 

(ทดแทนคันเดิม ซึ่งมีอายุ 

การใชง้าน 20  ปี ซ่อมแซม 

ไม่คุ้มคา่) 

ครั้งที่  5/2561 

เมื่อวันที่  2 

พฤษภาคม  

2561 

1,104,900.00 

2. วิทยาลัยการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ 

ค่าใช้จ่ายซึ่งค้างเบิกใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จ านวน 97,000.00 บาท  

ครั้งที่  6/2561 

เมื่อวันที่ 3 

พฤษภาคม  

2561 

97,000.00 

3. คณะครุศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการท าวิจัย         

ซึ่งค้างเบิกในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ครั้งที่  11/2561 

เมื่อวันที่  8 

มิถุนายน  2561 

58,500.00 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

หน่วยงาน รายการ การประชุม  

กบง.  

จ านวนเงนิ 

(บาท) 

4. คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

ค่าไฟฟ้า  เดือนพฤษภาคม 

2560 จ านวน 84,935.32  

บาท  เดือนกรกฎาคม  2560  

จ านวน  42,416.73  บาท  

(ทางการไฟฟ้าได้สง่ใบแจ้งหนี้

เพิ่มเติมกรณีจดเลขมิเตอร์

ผดิพลาด) 

ครั้งที่  11/2561 

เมื่อวันที่  8 

มิถุนายน  2561 

227,400.00 

5.โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน์ 

1. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ประจ าห้องเรยีน  จ านวน   

6  เครื่อง ๆ ละ 55,000  

บาท เป็นเงิน 330,000 บาท 

2. ขออนุมัตจิัดซื้อครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์พกพาส าหรับ

นักเรียน จ านวน  20    

เครื่องๆ  ละ  23,000.00  

บาท เป็นเงนิ  460,000.00  

บาท 

ครั้งที่  11/2561 

เมื่อวันที่  8 

มิถุนายน 2561 

790,000.00 

6. วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม 

เงินสนับสนุนทุนวิจัย   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 

2560 

ครั้งที ่ 11/2561 

เมื่อวันที่  8 

มิถุนายน 2561 

400,000.00 

รวมทั้งสิ้น (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 2,677,800.00 

มติ  ที่ประชุมอนุมัติการขอใช้เงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ านวน

เงินทั้งสิ้น  2,677,800.00 บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน )          

ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่ 5.4   การพิจารณาขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2560  

จ านวน  17  คน 

 ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0589.1(4)/684 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม พ.ศ. 2561       

กองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเสนอ                   

สภามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

2560  จ านวน  17  คน  ประกอบด้วย 

คณะครุศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  จ านวน    3   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   จ านวน  2 คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน   5   คน 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบัณชีบัณฑติ  

สาขาวิชาการบัญชี   จ านวน    2   คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน   2   คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จ านวน    2   คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน   2   คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน    6   คน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน       2   คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน      8   คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น   จ านวน  17 คน 

  มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศึกษา  2560  จ านวน  17  คน  รายชื่อตามเอกสารแนบ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒. ให้เพิ่มเติมรายละเอียดในตารางสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  จ านวน 2 ช่อง  

คอื  จ านวนนักศกึษาที่รับเข้า และจ านวนนักศกึษาที่คงเหลือ 

วาระที่ 5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

 ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะครุศาสตร์ 

 ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตถอนวาระ  เนื่องจาก  คณะครุศาสตร์ก าลังด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)   ตาม

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองดา้นวิชาการประจ าสภามหาวทิยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่ 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

  สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตถอนวาระ  เนื่องจาก  คณะครุศาสตร์ก าลังด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง  พ.ศ. 2561) ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่ 5.7 การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  จ านวน  4  หลักสูตร   

 5.7.1  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑติ  

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

นครพนม 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นายฉัตรชัย  แสงจันทร์ 1.  นางบัวจันทร์  อินธิโส ลาพักฟื้นร่างกาย 

2.  นางสาวดวงฤทัย  ณ นครพนม 2.  นางสาวดวงฤทัย  ณ นครพนม คงเดิม 

3.  นางสาวสายทิพย์  จะโนภาษ 3.  นางสาวสายทิพย์  จะโนภาษ คงเดิม 

4.  นางณัฐกฤตา  ศรีเมอืง 4.  นางณัฐกฤตา  ศรีเมอืง คงเดิม 

5.  นางสาวนิภาภัทร  แสนอุบล 5.  นางสาวนิภาภัทร  แสนอุบล คงเดิม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  กรณี นายฉัตรชัย  แสงจันทร์ ที่ขอลาพักฟื้น

ร่างกาย  ขอให้คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เตรียมใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันกับ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในด้วย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) จากเดิม นายฉัตรชัย  แสงจันทร์ เปลี่ยนแปลงเป็น นางบัวจันทร์  อินธิโส แทน ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒. รับรองมติวาระที่  ๕.๗.๑ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

๗/2561 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

๓. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาต่อไป  

๔.  ใหค้ณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เตรยีมใบรับรองแพทย์ของ

นายฉัตรชัย  แสงจันทร์  เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป 

 5.7.2  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นายศุภกฤษฎิ์  ชว่ยชูหนู   1.  นายเฉลิมชาต ิ ธีระวิรยิะ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

2.  นายกฤชณัท  รวมบุญ 2.  นายกฤชณัท  รวมบุญ คงเดิม 

3.  นายเฉลิมชาติ  ธีระวิริยะ 3.  นายมนตร ี แสงสุริยันต์   แทนนายศุภกฤษฎิ์  ช่วยชูหนกูฤษ 

4.  นายบัณฑติ  บุญขาว 4.  นายบัณฑติ  บุญขาว คงเดิม 

5.  นายกฤตธี  สงวนศักดิ์ 5.  นายกฤตธี  สงวนศักดิ์ คงเดิม 

 มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) จากเดิม นายศุภฤกษฎิ์  ช่วยชูหนู 

เปลี่ยนแปลงเป็น นายมนตรี  แสงสุริยันต์ แทน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

๒. รับรองมติวาระที่ ๕.๗.๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

๗/2561 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า

หลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

๓. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาต่อไป  

 5.7.3  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2558)   

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นายสนั่น  ศรีสุข   1.  นายชาญวิช  สุวรรณพงศ์ ไปพัฒนาหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ 
2.  นายชาญวิช  สุวรรณพงศ์ 2.  นายอภิวัตร  บุญกอง แทนนายสนั่น  ศรีสุข 

3.  นายพันตรี  โคมพิทยา 3.  นายพันตรี  โคมพิทยา คงเดิม 

4.  นายด ารงศักดิ์  อรัญกูล 4.  นายเทวา  แก้วศักดาศิริ ย้ายไปประจ าหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
5.  นายอภิวัติ  แก้วส่อง 5.  นายอภิวัติ  แก้วส่อง คงเดิม 

 มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) จากเดิม นายสน่ัน  ศรีสุข 

เปลี่ยนแปลงเป็น นายอภิวัตร บุญกอง และ จากเดิม นายด ารงศักดิ์  อรัญกูล เปลี่ยนแปลงเป็น 

นายเทวา  แก้วศักดาศิริ แทน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒. รับรองมติวาระที่ ๕.๗.๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ ๗/

2561 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

  ๓.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษาต่อไป  

 5.7.4  การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นางสาวอานันท์นิตย์  มโนรมย์   1.  นางสาวอานันท์นิตย์  มโนรมย์   คงเดิม 

2.  นางสาวอรภยิา  มณกีานนท์ 2.  นางสาวมนันยา  โพธิราชา ลาออกจากคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 

3.  นายพัฒนพงศ์  ตริะ 3.  นายพัฒนพงศ์  ตริะ คงเดิม 

4.  นางสาวกฤติมา  จรรยาเพศ 4.  นางสาวกฤติมา  จรรยาเพศ คงเดิม 

5.  นายศิวกรณ์  ตั้งสกุล 5.  นายศิวกรณ์  ตั้งสกุล คงเดิม 

 มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) จากเดิม นางสาวอรภิยา  มณีกานนท์ เปลี่ยนแปลงเป็น 

นางสาวมนันยา  โพธิราชา แทน ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

๒. รับรองมติวาระที่ ๕.๗.๔ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

๗/2561 เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และด าเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป 

๓. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังส านักงานคณะกรรมการ การ

อุดมศกึษาต่อไป  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่ 5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียน 

 แบบอาเซียน  เป็นการเปิด-ปิดภาคเรยีนแบบเดิม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเปิด-ปิดภาคเรียนแบบอาเซียนเป็นการ

เปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม คือ ภาคเรียนที่  1  เปิดเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  และภาค

เรียนที่ 2  เปิดเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  และปิดภาคเรียนเดือนมีนาคมถึงเดือน

พฤษภาคม  โดยเริ่มปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

วาระที่ 5.9 การพิจารณารายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

 และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน) 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า   

๑. ผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปัญหาคืออาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ และ

ปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันตามวงรอบ  

๒. ระดับคณะ คะแนนรอบ ๖ เดือน คะแนนอยู่ในระดับดี คะแนนรอบ ๙ เดือน คะแนน

ลดลง ควรใหค้ณบดีชีแ้จง  

๓. นโยบายควรก าหนดมาตรการ หลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุง หรือหลักสูตรที่ไม่เป็นที่

ต้องการของสังคม  สภามหาวิทยาลัยต้องปิดหลักสูตรนั้น และหลักสูตรนั้นไม่ต้องเข้ารับการประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

๔. การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้มงวด ให้อาจารย์มีความตระหนักถึง

ความส าคัญ มีการควบคุมก ากับติดตามไปถึงผู้บริหารระดับคณะ  และมหาวิทยาลัยควรน าไปใช้กับการ

ประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขัน้เงินเดือน 

 มติ  ที่ประชุม 

๑. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และ

ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 (รอบ 9 เดือน)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

๒. ก าหนดมาตรการหากคณะหรือวิทยาลัยใด  มีผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้น าผลการประเมิน

น้ันมาใช้ประกอบการประเมินผลการบริหารงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณบดีและ

บุคลากรสายวิชาการ รวมถงึสายสนับสนุนที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

วาระที่ 5.10 การพิจารณารายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan)  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

(รอบ 9 เดือน) 

มติ   ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

(Improvement Plan)  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 

(รอบ 9 เดือน)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่ 5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศกึษา  

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อไปศึกษารายละเอียด และวิเคราะห์ข้อมูลข้อดี

ข้อเสียของแต่ละระบบ  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  หรอืพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเอง เชน่ การขอใชร้ะบบประกันคุณภาพการศกึษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

๒. เห็นควรให้ใช้ระบบประกันคุณภาพของ สกอ. ไปก่อน  เมื่อมหาวิทยาลัยมีความพร้อม

จึงด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเอง โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ (สกอ.) + อัต

ลักษณ์  เอกลักษณ์ และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย 

 มติ  ที่ประชุม 

๑. เห็นชอบระบบประกันคุณภาพระดับอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปี

การศึกษา 2561 เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  (สกอ.)+ อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

๒. ให้คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปศึกษา

วิเคราะห์ว่าต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยในรูปแบบใด

ต่อไป 

วาระที่  5.12  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ 

 1.  อธกิารบดีมหาวิทยาลัยนครพนม            ประธานกรรมการ 

 ๒.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

                         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 

3.  ศาสตราจารย์  ดร.อนันต์  พลธานี 

      ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก       กรรมการ 

4.  ศาสตราจารย์  ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 

       ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก       กรรมการ 

5.  ศาสตราจารย์  ดร.โกสินทร์ จ านงไทย 

    ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก       กรรมการ 

6. ศาสตราจารย์  ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์ 

    ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก       กรรมการ  

 7. ศาสตราจารย์  ดร.สุมาลี สังข์ศรี 

    ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก       กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์  ดร.ดรุณ ีรุจกรกานต์ 

     ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก       กรรมการ 

       9.  รองศาสตราจารย์  ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว 

    ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก    กรรมการ 

 10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ว่าที่ร้อยเอกชาญวิทย์  หาญรินทร์ 

         คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

 11.   รองศาสตราจารย์  ดร.สน่ัน  ศรสีุข 

     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์         กรรมการ 

 12.  ดร.พันตร ี โคมพิทยา 

         ผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม                 กรรมการ 

 13.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเทพชัยการณ์  ภาชนะวรรณ 

     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                        กรรมการ 

 14.  ดร.ธัญญ์วาริน  ชูวัฒน์วรกุล 

     ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                         กรรมการ 

 15.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จริวรรณ  ดีประเสริฐ 

    ผู้แทนคณาจารย์ประจ า                         กรรมการ 

๑6. รองศาสตราจารย์  ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย์ 

  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  กรรมการและเลขานุการ  

วาระที่ 5.13   รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันภาษา) 

วาระที่ 5.14   การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  ณ  กรุงเทพมหานคร 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์  ดร .สุดา  สุวรรณาภิรมณ์  

ต าแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  ณ  กรุงเทพมหานคร  อีกต าแหน่งหน่ึง         

วาระที่ 5.15   การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม   

 ณ  กรุงเทพมหานคร 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย

นครพนม  ณ  กรุงเทพมหานคร  ตามรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยประกอบด้วยผู้ด ารง

ต าแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  รองประธาน 

3. รองศาสตราจารย์  ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

4. นางบุษกร  อมรวิวัฒน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก    กรรมการ 

5. นายสัมพันธ์  พงศ์ไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก    กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ   เลขานุการ 

7. รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาฯ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่  5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

ระหว่างมหาวิทยาลัยศรปีทุม กับ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1.  วัตถุประสงค์ ข้อ 4 แก้ไขเป็น  “เพื่อพัฒนาและใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน  

ทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชาติ  โดยค่าใช้จ่ายที่พึงจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย            

จะรับผิดชอบตามประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพึงจะได้รับ โดยจะจัดท ารายละเอียดต่อไป” 

2.  (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ ควรจัดท าเป็นรูปแบบเดียวกัน 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัย

ศรปีทุม กับ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. ให้มหาวิทยาลัยแก้ ไขวัตถุประสงค์   ข้อ  4  ตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง บริษัท  

 ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด และวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัย 

 นครพนม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี ้ 

1.  วัตถุประสงค์ ข้อ 4 แก้ไขเป็น  “เพื่อพัฒนาและใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน  

ทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชาติ  โดยค่าใช้จ่ายที่พึงจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย            

จะรับผิดชอบตามประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพึงจะได้รับ โดยจะจัดท ารายละเอียดต่อไป” 

2.  (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ ควรจัดท าเป็นรูปแบบเดียวกัน 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง บริษัท ไทยไฟลท์เทรนน่ิง จ ากัด 

และวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2.  ให้มหาวิทยาลัยแก้ ไขวัตถุประสงค์   ข้อ 4  ตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.18 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการ 

 พลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  และอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ราย นายเชิดชัย  โพธิ์ศรี) 

วาระที่  5.19 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาวินิจฉัยผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ นายรุ่งศิริ 

 อรุณพานิชเลิศ  ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา  ที่ขอก าหนดต าแหน่ง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  9  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

วาระที่  5.20 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติงานรอบ 4 เดือน และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ทั้งนี้  คณะกรรมการประเมินฯ  ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการบริหารงานบัณฑิต

วิทยาลัย  ดังนี้ 

1. คณบดีควรน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหาร ก ากับติดตาม ดูแล

คุณภาพของบัณฑิตวทิยาลัย ตามบทบาทหนา้ที่ของบัณฑติวิทยาลัยทั้ง 9 ข้อ อย่างเคร่งครัด 

2. ควรมีการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ ตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3. ควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ชัดเจนและวางระบบ กลไก หรือแนวทางการแก้ไข

ปัญหา และทันต่อเหตุการณ์ 

4. ควรหาข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนในสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบัน  เพื่อ

เป็นประโยชน์  ในการบริหารจัดการ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาคงค้าง และการพบปะนักศึกษา

ระดับปริญญาโทเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น 

5. ควรเร่งรัดด าเนินการให้มีประกาศตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

6. ควรปรับปรุงคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โดย

คณะกรรมการควรมาจากหลากหลายสถาบัน  และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละ

ด้าน 

7. การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ควรก ากับติดตามให้กรรมการเข้า

ร่วมประชุมสม่ าเสมอ  เพราะมีคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยไม่เคยเข้าร่วมประชุมเลย 

8. ควรเพิ่มคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยที่เป็นคณบดีที่เกี่ยวข้อง ที่คาดว่าจะเปิด

สอนหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาในอนาคต 

9. ควรก ากับติดตามและมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2)  ระดับบัณฑิตศึกษา

ทุกหลักสูตร 
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10. ควรมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการจัดท า มคอ.3-7 ของอาจารย์ในหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษาทุกหลักสูตร  เพื่อให้การจัดท า มคอ. มีคุณภาพมากขึน้ 

11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดท า มคอ.7  ของหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีข้อมูลการด าเนิ นการประกัน

คุณภาพการศกึษาของทุกหลักสูตรด้วย 

12. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน

ระดับบัณฑติศกึษาทุกหลักสูตร 

13. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีมาตรการด าเนินการที่เคร่งครัดและถูกต้องในการก ากับ

ติดตามการจัดท าวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เห็นชอบให้  รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง  พัฒนเศรษฐานนท์  ผ่านการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  รอบ  4  เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

ต่อไป 

3. ให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

วาระที่  5.21 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รอบการประเมิน  

การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มติ  ที่ประชุม 

๑. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของคณบดี 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับ 

การแต่งตั้ง  โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ 

1) นายทรงยศ  โรจนวีระ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 
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ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

3) นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

4) นายปรัชญา  ธงพานิช 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติหญิง  กสิบาล 

     รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 

6) นายพัฒนธวัตร์  เอี่ยมสม 

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 

7) นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร 

          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารของผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

โดยประกอบด้วยผู้ด ารงต าแหน่งและผู้มีนามดังต่อไปนี้ 

1) ศาสตราจารย์  นายแพทย์ วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

3) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ 

     กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจ า กรรมการ 

5) นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า 

     ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 

6) นายพัฒนธวัตร์  เอี่ยมสม 

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
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7) นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร 

          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่  5.22 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโรงเรยีนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 

 นครพนม พนมพิทยพัฒน์ 

 มติ  ที่ประชุมมอบหมายให้อธิการบดีปรึกษาหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณารายชื่อคณะกรรมการอ านวยการ  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งในการ

ประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.23 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวชิาการ  ระหว่าง 

 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา กับมหาวิทยาลัยนครพนม   

 ที่ประชุมได้ให้ขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ ข้อ 4  แก้ไขเป็น  “เพื่อพัฒนาและใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน  

ทั้งด้านบุคลากรและด้านอื่น ๆ  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของชาติ  โดยค่าใช้จ่ายที่พึงจะเกิดขึน้ ทั้งสองฝ่ายจะ

รับผิดชอบตามประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายพึงจะได้รับ โดยจะจัดท ารายละเอียดต่อไป” 

2. (ร่าง) บันทึกความรว่มมอื ควรจัดท าเป็นรูปแบบเดียวกัน 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างวิทยาลัยเซนต์เทเรซา  

กับมหาวิทยาลัยนครพนม   

2. ให้มหาวิทยาลัยแก้ ไขวัตถุประสงค์  ข้อ  4 ตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นที่เรียบร้อยแลว้  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

เลิกประชุม เวลา 16.30 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 


