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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  8/2561 

วันเสาร์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

เวลา  ๐๙.๓๐  น.    

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร  โรงแรมมารวยการ์เดน  กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตรีเศรษฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๔.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๕.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๖.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

๗.  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๘.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๙.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1๐.  นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1๑.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1๒.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1๓.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1๔.  นายกานต์  แก้วมาตย์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1๕.  นายศรีสุข  แสนยอดค า      กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1๖.  รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

1๗.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

๑๘.  ดร.ฑรีัตม์  พิรยิะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 

๑๙.  อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

2๐.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

๑.  พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๒.  นางประภาศร ี สุฉันทบุตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๓.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  อาจารย์เอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๒.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๓.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

       สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๔.  นายสุชาติ  ศรีอุบล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นายอัมรินทร์  สุทธะมา      นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 ผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ 

 การผดุงครรภ์ 

 ตามที่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยื่นเสนอรายงาน

การประเมินตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและผดุง

ครรภ ์ในปีการศึกษา 2561 นั้น 

สภาการพยาบาลได้แจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันของ  วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยสภาการพยาบาลให้การรับรอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เป็นเวลา 5 ปี  (ปีการศึกษา 

2561-2565)  โดยให้วิทยาลัยฯ  ปรับปรุงสถาบันการศึกษาตามเงื่อนไขและประเด็นที่ต้องปรับปรุง  

ดังนี้ 

 เกณฑ์ส าคัญ  

1)   ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร 

- พิจารณาด าเนินการให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

ข้อบังคับสภาพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันฯ พ.ศ. 2560 (ยังขาดคุณสมบัติข้อที่ว่า 

“ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศกึษาพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี”) 

2) ด้านการประเมินและและผลลัพธ์ของหลักสูตร  

- พัฒนาให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบความรู้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ 

ผา่นในปีแรกใหไ้ด้ทุกคนอย่างต่อเนื่องทุกปี (ปี 2557-2559 เท่ากับร้อยละ 97.74) 

3) ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

- สนับสนุนให้อาจารย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานทุกคนท าผลงานวิชาการและตีพิมพ์

เผยแพร่ (วิจัยบทความวิชาการ ต ารา /หนังสือ) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น (ผลงานวิจัย/วิชาการ 

ปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ตีพิมพ์เผยแพร่คิดเป็นร้อยละ 26.71 โดยไม่มีหนังสือ/ต ารา) และควรเน้น

งานวิจัย/ผลงานวิชาการทางการพยาบาล  
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 เกณฑ์ท่ัวไป 

1) ด้านอาจารย์ 

1.1 ) พัฒนาอาจารย์พยาบาลประจ าให้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาเอกในทุก

สาขาวิชารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกร้อยละ 14.29) 

1.2 ) พัฒนาอาจารย์พยาบาลประจ าให้มคีุณสมบัติครบถ้วน การเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรร้อยละ 100 (ปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรรอ้ยละ 69.94 ของอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด) 

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) ด้านอาจารย์  

  -  มีแผนอัตราก าลังและแผนพัฒนาอาจารย์มีการด าเนินการแล้ว แต่ควรพัฒนาการ

ปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice) ของอาจารย์ใหม่และอาจารย์เดิมที่ปฏิบัติงานมาหลายปี  ร่วมกับ

แหลง่ฝึกปฏิบัติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

2) ด้านทรัพยาการทางการศกึษา  

  -  มีหนังสือ ต ารา วารสารวิชาชีพ และมีระบบสืบค้นที่เพียงพอเหมาะสม แตค่วรมีกล

ยุทธ์ในการสง่เสริมให้นักศึกษาและอาจารย์ค้นคว้า และใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการเรียนการสอนมากขึ้น 

รวมทั้งจัดหาต าราหลักที่ทันสมัยและเหมาะสม  ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.2 การให้ความเห็นชอบการน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาลไปใช้ใน 

 การประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง   

 พ.ศ. 2554) 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม มีหนังสือที่ ศธ 0589/0342 ลงวันที่ 24 มกราคม 

2561 แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 

ให้ความเห็นชอบการน าระบบการรับรองหลักสูตรของสภาพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งสภาพยาบาลให้การรับรอง เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2557 – 2560 ตั้งแตป่ีการศึกษา 2557 – 2560 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  
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 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนมาว่า คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รับทราบ

และให้ความเห็นชอบการน าระบบการรับรองสูตรของสภาพยาบาลไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม และขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ขอให้จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1)  พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA 

ONLINE เป็นประจ าทุกปี 

 ทั้งนี้ กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

2561 มีผลบังคับใช้แล้ว โดยก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแต่ละระดับ และ

ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนา

สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน

ต้นสังกัดหรอืหนว่ยงานที่ก ากับดูแลสถานศกึษาเป็นประจ าทุกปี 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  

7/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  7/2561  

เมื่อวันเสาร ์ ที่  9  มถิุนายน  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. วาระที่ 1.2  ให้เพิ่มรายละเอียดค าชี้แจงข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นที่นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่ งชาติกรณี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ อยู่ ในสั งกัดและในก ากับดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

2. หน้า  18  วาระที่  4  ค าว่า  “คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ า

สภามหาวิทยาลัยนครพนม   ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 

2561  เป็นที่เรียบร้อยแลว้  ให้ตัดค าวา่  “(วาระพิเศษ)”  ออก 

3. มติวาระที่  5.4  ข้อ  1  แก้ไขเป็น  “อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  17  คน  รายชื่อตามเอกสารแนบ  ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ” 

4. วาระที่  5.7  ค าว่า  “คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม   ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2561 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 

2561  เป็นที่เรียบร้อยแลว้  ให้ตัดค าวา่  “(วาระพิเศษ)”  ออก 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามความเบื้องต้น 

ระเบียบวาระที่  3  รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาข้อกล่าวหาต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม  และมหาวิทยาลัย 

นครพนม  และการใช้มาตรการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)   

ที่  39/2559) 

ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องสืบเนื่อง 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  30  มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๙/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๑ 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 


