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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  9/2561 

วันเสาร์  ที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา  ๐๙.๓๐  น. 

ณ  ห้องประชุมกันเกรา  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น  5 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  ตรีเศรษฐ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

6.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุมิ 

9.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10. นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

12. อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

13.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15. รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย์ วันชัย  สุ่มเล็ก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
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17. อาจารย์ ดร.ฑรีัตม์  พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 

18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

19. อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  พลเอกวิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  อาจารย์เอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๒.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม      ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๓.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

       สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๔.  นายสุชาติ  ศรีอุบล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางสาวเปรมใจ  ผวิผอ่ง      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่อครบองค์ประชุม  ศาสตราจารย์พิ เศษ  ดร .ภาวิช  ทองโรจน์   นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

8/2561  เมือ่วันเสาร์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการประชุม 

ดังนี้ 

1. รายชื่อผู้ ไม่มาประชุม  เพิ่มชื่อ   พลเอกวิ ชิต  ยาทิพย์   และนางประภาศรี   

สุฉันทบุตร  

2. วาระที่   1 .1  ย่อหน้าแรก  บรรทัดที่ สอง  ค าว่า  “ประกบ”  แก้ ไขเป็น  

“ประกอบ” และย่อหน้าที่สอง  ค าว่า  “ปีการศึกษา 2561-2565)”  แก้ไขเป็น  “(ปีการศึกษา 

2561-2565) 

3. วาระที่  1.2  ย่อหน้าที่สอง ค าวา่  “ในการ”  แก้ไขเป็น  “ในการนี้” แ ล ะค า ว่ า  

“CHO QA ONLINE”  แก้ไขเป็น  “CHE QA Online” 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่ 

8/2561  เมือ่วันเสาร์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุม ตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

การใช้มาตรการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่  

39/2559 

  มติ  ที่ประชุม 

๑. มอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสรุป  1) พฤติการณ์ของรอง

ศาสตราจารย์  ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  ที่ท าให้มหาวิทยาลัยนครพนมเกิดความเสียหาย  2) 

สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นสภามหาวิทยาลัยนครพนม  3)มหาวิทยาลัยท าหนังสือชี้แจง

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อให้ด าเนินการสอบสวนวินัยรองศาสตราจารย์  

ดร.ประวิต  เอราวรรณ์   
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๒. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นที่นายก

สภามหาวิทยาลัยได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่อยู่ในสังกัดและในก ากับดูแลของกระทรวง 

ศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561    

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

  จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  14  คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.19/202  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  

2560  จ านวน  14  คน  ประกอบด้วย 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารการศกึษา    จ านวน    11   คน 

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จ านวน    3 คน 

  รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น            14 คน 
   

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ให้บัณฑติวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของบทคัดย่อที่เป็นภาษาอังกฤษ     

2. ให้มหาวิทยาลัยจัดท าปฏิทินการศึกษาให้ชัดเจน   

3. ให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่  14 นางสาววิภาดา บุญสุนีย์ 

นักศึกษาที่มอีาจารย์ที่ปรึกษา 2 คน 

4. ให้บัณฑิตวิทยาลัยทบทวนแบบฟอร์ม  ระบบขั้นตอน  การส าเร็จการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ ก าหนดขั้นตอนการขออนุมัติส าเร็จการศึกษา เช่น วันส่งรูปเล่มสมบูรณ์ การควบคุม

ก ากับ การอนุมัตผิลการศกึษาในระดับคณะ 

5. ในการสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอส าเร็จการศึกษาช่องสุดท้ายควรตัด

ออกเพราะท าให้เกิดความสับสน 
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 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จาก

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  14  คน   ตามรายชื่อที่

มหาวิทยาลัยเสนอ  (ตามเอกสารแนบหมายเลข  2) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ

ประจ าคณะอนุมัติผลการศึกษา     

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

3. รับรองมติวาระที่   5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

9/2561  เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

สาขาวิชาช่างอากาศยาน  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  วิทยาลัยการบิน

นานาชาติ   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณภาพของอาจารย์ 

2. ภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ  หากเป็นหน่วยงานอื่นถ้าส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรนี้  สามารถเข้าไปท างานในสายการบินระดับนานาชาติได้  ดังนั้น  มหาวิทยาลัย

ควรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย 

3. ให้มหาวิทยาลัยมอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้อง

ในหน้าที่ 19 ทักษะวิชาชีพ ซึ่งทางหลักสูตรได้ปรับแก้แล้ว 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศ

ยาน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยถ่ายโอนนักศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2558)  มาใช้หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างอากาศยาน (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2561)   

3. รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

9/2561  เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561   
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วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

 ภาษาไทย  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. อนุมัติการเปิดเรียนในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2561  ในวันท่ี  14  

กันยายน  พ.ศ. 2561  และในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถรับนักศกึษาได้ตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. รับรองมติวาระที่  5.3  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

9/2561  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว  ไปยัง

คุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 

4. มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังคุรุสภาและ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ต่อไป  

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 

 การบรหิารและพัฒนาการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)   

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและ

พัฒนาการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. อนุมัติการเปิดเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  ในวันที่  15  

กันยายน  พ.ศ. 2561  และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สามารถรับนักศึกษาได้ตาม

ปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. รับรองมติวาระที่  5.4  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

9/2561  เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  และด าเนินการแจ้งหลักสูตรดังกล่าว  ไปยัง           

คุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  เพื่อพิจารณารับทราบภายใน 30 วัน 



-7- 

 

4. มอบบัณฑิตวิทยาลัยและกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยัง

คุรุสภา  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  และคุรุสภา ต่อไป  

วาระที่ 5.5 การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

1.  นางสาวไพเราะ  เสาะสมบูรณ์ 1.  นางสาวธัญญาวดี  ปินะกาโน 

2.  นางสาวปัทมา  วชัิยโย 2.  นางสาวธิดาพร  สวยสอาด 

3.  นางณัฐนันท์  ปลายเนตร 3.  นางสาวไพเราะ  เสาะสมบูรณ์ 

4.  นายวันชัย  สุ่มเล็ก 4.  นายธนเทพ  ปะตังถาเน 

5.  นางสาวชนาพร  รัตนมาลี 5.  นางสาวจิตติมา  ทิสุวรรณ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การจ้างอาจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานตามสัญญา  ตามกระบวนการ

บริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยต้องอนุมัติกรอบอัตรา  มิใช่คณะด าเนินการเองทั้งหมด  ดังนั้น 

ให้มหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการในการจา้งอาจารย์ที่มสีถานภาพเป็นพนักงานตามสัญญา 

2. จ านวนนักศึกษาลดลง แต่จ้างอาจารย์เพิ่มขึ้น  ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่

ถูกต้อง มหาวิทยาลัยต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตรของแต่ละคณะและวิทยาลัย ว่าหลักสูตรใดควรจะ 

ยุบหลักสูตรใดเป็นความตอ้งการของประเทศและตลาดแรงงาน   

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่

ภาคเรยีนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป   
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2. รับรองมติวาระที่  5.5  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

9/2561 เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ดังน้ี 

1)  นางสาวไพเราะ  เสาะสมบูรณ์   เป็น  นางสาวธัญญาวดี  ปินะกาโน 

2)  นางสาวปัทมา  วิชัยโย    เป็น   นางสาวธิดาพร  สวยสอาด 

3)  นางณัฐนันท์  ปลายเนตร เป็น   นางสาวไพเราะ  เสาะสมบูรณ์ 

4)  นายวันชัย  สุ่มเล็ก    เป็น  นายธนเทพ  ปะตังถาเน 

5)  นางสาวชนาพร  รัตนมาลี เป็น  นางสาวจติติมา  ทสิุวรรณ 

 ทั้งน้ี  นางสาวไพเราะ  เสาะสมบูรณ์  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม  เพียง

เปลี่ยนแปลงหน้าที่จากล าดับที่ 1  เป็นล าดับที่  3 เท่าน้ัน 

3. มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป  

วาระที่ 5.6 การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)                     

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.  นายมานะชัย  แก้วสีดวง 1.  นายมานะชัย  แก้วสีดวง คงเดิม 

2.  นางสาววรรณธิภา  อุนารัตน์ 2.  นางสาวอัมพร  เสงี่ยมวิบูล ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3.  นางกัลยาณี  มว่งไทย 3.  นางกัลยาณี  มว่งไทย คงเดิม 

4.  นางสาวศศพิิมพ์  มหารศ 4.  นางสาวศศพิิมพ์  มหารศ คงเดิม 

5.  นางสาวฉัฐพร  พรหมอาจ 5.  นางสาวจารุวรรณ  เขียวน้ าชุม ลาออกจากมหาวิทยาลัยฯ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  นโยบายการผลิตครูของประเทศก าลังจะ

เปลี่ยนแปลงไป  จากเดิมหลักสูตร ๕ ปี เป็นหลักสูตร ๔ ปี  ตามเดิม  และหลักสูตรจะเป็นหลักสูตร

ร่วมหรือหลักสูตรสองปริญญา  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอด

รับกับนโยบายของรัฐบาล  โดยในปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการไปแล้ว  อาทิ  

มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จัดท าหลักสูตรเป็นหลักสูตรสองปริญญา  คือ  หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตและ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   
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  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่

ภาคเรยีนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป   

2. รับรองมติวาระที่  5.6  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

9/2561 เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังน้ี 

1) นางสาววรรณธิภา  อุนารัตน์  เป็น  นางสาวอัมพร  เสงี่ยมวิบูล   

2) นางสาวฉัฐพร  พรหมอาจ   เป็น  นางสาวจารุวรรณ  เขียวน้ าชุม 

  ๓ .  มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป  

วาระที่ 5.7   รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยนครพนม) 

วาระที่  5.8 การพิจารณารายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ 

 ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประเมินฯ  มาก าหนดเป็นดัชนีช้ีวัดผลงานหรอืความส าเร็จของงาน  (KPI)  ของคณบดีคณะศลิปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์  และประเมินผลการบริหารงานคณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ในรอบ

การประเมนิต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบและเห็นชอบผลการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง 

2. ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ  มาก าหนดเป็นดัชนีชี้วัด 

ผลงานหรอืความส าเร็จของงาน  (KPI)  ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
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วาระที่  5.9 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้อ านวยการ

วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม  ผา่นการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน และมีขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนา  ดังนี้  

1. การใช้จ่ายงบประมาณ  ให้วิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 

2. การต่อยอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ถึงระดับปริญญาตรี  

เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวส.  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ในพื้นที่  ได้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี โดยไม่ต้องไปศกึษาต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นในจังหวัดใกล้เคียง 

3. การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

และเพิ่มจ านวนนักศึกษา และท าโครงการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้ให้กับวิทยาลัยด้วย 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย  เพื่อรองรับการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการในอนาคต 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบและเห็นชอบผลการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการวทิยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เห็นชอบให้  ดร.พันตรี  โคมพิทยา  ผ่านการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงาน  รอบ  4  เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวทิยาลัยธาตุพนม  ต่อไป 

3. ให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวทิยาลัยธาตุพนม   

วาระที่  5.10 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานผู้อ านวยการ

วิทยาลัยนาหว้า  มหาวิทยาลัยนครพนม 

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาหว้าผ่านการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน และมีขอ้เสนอแนะเพื่อพัฒนา  ดังนี้  

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวิทยาลัย  ควรปลูกต้นไมห้รือดอกไม้ตามไหล่ทาง  

2. การพัฒนาอาคารเรียนและโรงอาหาร  ให้วิทยาลัยพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ตามงบประมาณได้รับการจัดสรร 

3. ส ารวจความต้องการของชุมชน  เพื่อวิทยาลัยจะได้จัดโครงการบริการวิชาการได้

ตรงตามความต้องการของชุมชน  และเป็นการประชาสัมพันธ์วทิยาลัยด้วย 



-11- 

 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาจัดท าโครงการบริการวิชาการ  ที่สามารถหา

รายได้ให้กับวิทยาลัย 

5. การท าวิจัยเรื่องขยะ  เพื่อแก้ปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่ใกล้วิทยาลัย โดยการสร้าง

จิตส านึกในการทิ้งขยะให้กับประชาชนในพื้นที่  และปรึกษาหารือกับส านักงานเทศบาลต าบลนาหว้า 

และส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม  เพื่อจะได้บริหารจัดการขยะที่มอียู่ได้อย่างเป็นระบบ 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบและเห็นชอบผลการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการวทิยาลัยนาหว้า  มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เห็นชอบให้  นายสุมิตรชัย  กัณหาคุณ  ผ่านการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติงาน  รอบ  4  เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวทิยาลัยนาหว้า  ต่อไป 

3. ให้ผู้ อ านวยการวิทยาลัยนาหว้า  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวทิยาลัยนาหว้า   

วาระที่  5.11 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานผู้อ านวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

สรุปผลการประเมิน คณะกรรมการฯ มีมติให้ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรีสงคราม  ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน รอบ 4 เดือน และมีข้อเสนอแนะ

เพื่อพัฒนา  ดังนี้  

1.  การใช้จ่ายงบประมาณ  ให้วิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  อาทิ  งบประมาณโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix It Center)  

วัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณนี้  เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  

โดยการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  เรียนรู้แบบบูรณาการ  รวมถึงให้

นักศึกษามีจิตอาสาและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลส าคัญ  และยามมีภัยพิบัติต่าง ๆ  อีกทั้ง

สร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในการให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ดังนั้น วิทยาลัยต้องใช้

งบประมาณในส่วนนี้ในการจัดซื้อวัสดุฝึกให้กับนักศึกษาเท่านั้น ไม่ควรน าไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่อยู่

นอกเหนอืวัตถุประสงค์   

  2.  การต่อยอดหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ถึงระดับปริญญาตรี  

เพื่อให้นักศึกษาระดับ ปวส.  และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  ในพื้นที่  ได้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาตรี โดยไม่ต้องไปศกึษาต่อมหาวิทยาลัยอื่นในจังหวัดใกล้เคียง  
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  3.  กรณีโต๊ะเก้าอี้ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น  ให้วิทยาลัยส ารวจ

จ านวนโต๊ะเก้าอี้ที่ช ารุดว่ามีจ านวนกี่ตัว  และสามารถซ่อมแซมได้กี่ตัว  ทั้งนี้ ในการซ่อมแซมให้

วิทยาลัยจัดซื้อวัสดุ และให้นักศึกษาเป็นผู้ซ่อมแซมเอง  เพื่อนักศึกษาจะได้ฝกึประสบการณ์ และภูมิใจ

ในตนเอง 

  4.  การจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อจะได้เป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย 

และเพิ่มจ านวนนักศึกษา และท าโครงการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้ให้กับวิทยาลัยด้วย 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบและเห็นชอบผลการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เห็นชอบให้  นายรชต  ตามา  ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  

รอบ  4  เดือน  และให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  

ต่อไป 

3. ใหผู้้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  ด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม   

วาระที่  5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงาน 

 ของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รอบการประเมิน   การปฏิบัติหน้าที่  

ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.  การประเมินในองค์ประกอบที่ ๓ และองค์ประกอบที่  ๔  เป็นการประเมินผล

สัมฤทธิ์ของงานที่มีลักษณะการประเมนิเหมอืนกัน  ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการประเมิน 

2.  การประเมินควรใช้หลักการประเมินแบบ ๓๖๐  องศา  โดยประเมินตั้งแต่ผู้บริหาร

สูงสุดของมหาวิทยาลัย  คือ  อธิการบดี  จนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  

นักศึกษา  ผู้ใช้บริการ  เป็นต้น 

3.  การประเมินควรก าหนดหลักเกณฑ์กลางเพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.  ให้มหาวิทยาลัยทบทวนระบบการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย  โดยให้แก้ไข

ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร  ก าหนดองค์ประกอบและค่า

น้ าหนักคะแนน  ในการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยจ าแนกระบบการประเมินผู้บริหาร

ออกเป็น  3  ระบบ ดังนี้ 
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1) การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร (รอบ 6 เดือน) 

2) การประเมนิผลการบริหารงานในรอบ 1 ปี 

3) การประเมินผลการบริหารงานเมื่อด ารงต าแหน่งครบสองปี นับตั้งแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้ง 

4) วิธีการประเมินในองค์ประกอบที่  4  ใหเ้พิ่มการสอบถามข้อมูลจากอธิการบดี 

และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑.  เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี                 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รอบการประเมิน   การปฏิบัติหน้าที่  ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้ง 

 ๒.  การประเมินในองค์ประกอบที่  ๔  ให้เพิ่มการสอบถามข้อมูลจากอธิการบดี 

และรองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.  ให้ยกร่างข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการประเมินผล                     

การบรหิารงานของผู้บริหาร  โดยจ าแนกเป็น 

1) การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหาร  

(รอบ 6 เดือน) 

2) การประเมินผลการบรหิารงานในรอบ 1 ปี 

3) การประเมินผลการบรหิารงาน  เมื่อด ารงต าแหน่งครบสองปี  นับตั้งแต่ 

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงาน 

 ของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบการประเมิน   การปฏิบัติหน้าที่ 

ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบการประเมิน   การปฏิบัติหน้าที่ ครบสองปีนับตั้งแต่

วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 
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วาระที่  5.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ง  นายราชัย  อัสเวศน์  และนายกิตติ  นิลผาย 

เป็นท่ีปรกึษามหาวิทยาลัยนครพนม  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่  5.15 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  พ.ศ. .... 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยจริยธรรม

การวจิัยในมนุษย์  พ.ศ. ....  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่  5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย              

การบรหิารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานทางวิชาการให้เข้มมากกว่านี้ เช่น อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก  ภายในระยะเวลา 3 ปี  ต้องท าผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  หากยังท าไม่ได้ถือวา่สิน้สุดสัญญาจา้งโดยอัตโนมัติ เป็นต้น 

2. ตลอดระยะเวลา 7-9 ปี  ที่ผ่านมา  อาจารย์ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  อาทิ  ก าหนดกระบวนการไว้            

ในสัญญาจา้ง หากอาจารย์ท าไม่ได้ถือว่าสิน้สุดสัญญาจา้งหรอืไม่ 

3. ต้องศึกษารายละเอียดของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับนี้ให้รอบคอบและชัดเจนว่า

มหาวิทยาลัยฯ ควรท าอย่างไร  

4. กระบวนการในการประเมิน ท าได้ 2 แบบ คือ ก าหนดกระบวนการประเมินไว้ใน

ข้อบังคับทั้งหมด  หรอืก าหนดแยกเป็นข้อบังคับว่าด้วยการประเมินอีกหนึ่งฉบับ 

5. เรื่องหลักเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษ  ซึ่งอาจารย์หลายท่านย้ายมาจากที่อื่น ซึ่ง

ต้องผา่นหลักเกณฑม์าตรฐานภาษาอังกฤษด้วย  ยกเว้นอาจารย์ที่ส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศ 

6. ให้มหาวิทยาลัยฯ  น าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

มาเปรียบเทียบกับ (ร่าง) ขอ้บังคับฉบับนี ้ เพื่อการพัฒนาต่อไป 

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ขออนุญาตน า (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าว 

กลับไปทบทวนและแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

  



-15- 

 

 มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

นครพนม      ว่าด้วยการบรหิารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม   

2. ให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  ไปพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ

ประชุมครั้งต่อไป  โดยให้ประสานกับ ศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ  เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกต้องอีกครั้ง 

วาระที่  5.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนครพนม กับมหาวิทยาลัยดานัง  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 มติ   ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   ระหว่าง

มหาวิทยาลัยนครพนม กับมหาวิทยาลัยดานัง  สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 

วาระที่ 5.19 การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)  วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

เปลี่ยนแปลงใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  ผศ.ดร.เพ็ญศริิ  ด ารงภคภากร 1.  ผศ.จุรีรัตน์  กอเจรญิยศ มหาวิทยาลัยมีค าสั่งใหพ้ักราชการ 

2.  นายเจรญิชัย  หมื่นหอ่ 2.  นายเจรญิชัย  หมื่นหอ่ คงเดิม 

3.  นางสาวประไพรัตน ์ แก้วศิริ 3.  นางสาวประไพรัตน ์ แก้วศิริ คงเดิม 

4.  นางรุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ 4.  นางรุ้งลาวัลย์  เอี่ยมกุศลกิจ คงเดิม 

5.  นางสาวมะยุรี  วงคก์วานกลม 5.  นางสาวมะยุรี  วงคก์วานกลม คงเดิม 
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  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยให้

เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖0  เป็นต้นไป   

2. รับรองมติวาระที่  5.19  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

9/2561 เมื่อวันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ด ารงภคภากร  เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรี

รัตน์  กอเจรญิยศ 

3. มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาต่อไป  

วาระที่  5.20  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ต าแหน่ง  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการสภาวิชาการ  แทนรองศาสตราจารย์   

ดร.สุดา  สุวรรณาภิรมย์   

2. รับรองมติวาระที่  5.20  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

9/2561 เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

วาระที่  ๕.๒๑ การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จาก

มหาวิทยาลัยนครพนมประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  465  คน 

  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0589.1(4)/1055 ลงวันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561       

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเสนอ                        

สภามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  

465  คน  ประกอบด้วย 
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วิทยาลัยธาตุพนม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)   จ านวน  14 คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้าก าลัง)   จ านวน 12 คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) จ านวน   2 คน 

สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี)   จ านวน   2 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จ านวน   5 คน 

   รวมทั้งสิ้น     35 คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอเิล็กทรอนิกสอ์ุตสาหกรรม)  จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี)      จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล        จ านวน   3  คน 

สาขาวิชาไฟฟ้า         จ านวน   5  คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์        จ านวน   3  คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ        จ านวน    1  คน 

   รวมทั้งสิ้น       14  คน 

วิทยาลัยนาหว้า 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)   จ านวน  10  คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้าก าลัง)   จ านวน   4  คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) จ านวน   4  คน 

สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี)   จ านวน   2  คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จ านวน   3  คน 

   รวมทั้งสิ้น     23  คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาไฟฟ้า      จ านวน   3  คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน    1  คน 

   รวมทั้งสิ้น       5  คน 
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คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     จ านวน    9  คน 

   รวมทั้งสิ้น       9  คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาพืชศาสตร์      จ านวน 13  คน 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์     จ านวน   8  คน 

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า     จ านวน 13  คน 

สาขาวิชาช่างกลเกษตร     จ านวน   7  คน 

   รวมทั้งสิ้น     41  คน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์)   จ านวน  22  คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้าก าลัง)   จ านวน   5  คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์) จ านวน   6  คน 

สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี)   จ านวน   4  คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จ านวน   6  คน 

   รวมทั้งสิ้น     43  คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาไฟฟ้า      จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน    1  คน 

สาขาวิชาการบัญชี        จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จ านวน   5  คน 

   รวมทั้งสิ้น       9  คน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

สาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานยานยนต์) จ านวน   6 คน 

สาขาวิชาเครื่องมอืกลและซ่อมบ ารุง (สาขางานเคร่ืองมือกลและซ่อมบ ารุง)  จ านวน 30 คน 

สาขาวิชาโลหะการ  (สาขางานเชื่อมโลหะ)         จ านวน   2 คน 
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  (สาขางานไฟฟ้าก าลัง)         จ านวน 16 คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานอิเล็กทรอนิกส์)       จ านวน 22 คน 

สาขาวิชาการก่อสร้าง  (สาขางานก่อสร้าง)         จ านวน   3 คน 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (สาขางานสถาปัตยกรรม)        จ านวน   4 คน 

สาขาวิชาการบัญชี  (สาขางานการบัญชี)         จ านวน   4 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)       จ านวน   9 คน 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน  (สาขางานการจัดการส านักงาน)  จ านวน   1 คน 

สาขาวิชาการโรงแรม  (สาขางานการโรงแรม)        จ านวน  1 คน 

   รวมทั้งสิ้น         98 คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  (สาขางานเทคนิคการผลิต) จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล     จ านวน 28  คน 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต       จ านวน 23  คน 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ     จ านวน 13  คน 

สาขาวิชาไฟฟ้า      จ านวน 32  คน 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์     จ านวน 28  คน 

สาขาวิชาช่างก่อสร้าง       จ านวน 16  คน 

สาขาวิชาการบัญชี        จ านวน 21  คน 

สาขาวิชาการตลาด      จ านวน   1  คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      จ านวน 16  คน 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน    จ านวน   3  คน 

สาขาวิชาการโรงแรม       จ านวน   3  คน 

   รวมทั้งสิ้น           185  คน 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน    จ านวน    3  คน 

   รวมทั้งสิ้น       3  คน 

รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น          465   คน 
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 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ได้รับทราบข้อมูลมาว่า  ผู้ปกครองนักศึกษาได้ต าหนิกระบวนการอนุมัติผู้ส าเร็จ

การศึกษาว่ามีการด าเนินการที่ล่าช้า  โดยระบุว่าเกิดจากสภามหาวิทยาลัย  เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยด าเนินการล่าช้า  โดยอ้างว่ายังไม่น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

หรือคณะกรรมการสภาวิชาการบ้าง  กระบวนการเหล่านี้มหาวิทยาลัยต้องระบุในปฏิทินการศึกษาให้

ชัดเจน  ว่าการขออนุมัตปิระกาศนียบัตรและปริญญาให้แก่ผูส้ าเร็จการศกึษาจะมีวงรอบใดบ้าง  โดยให้

ก าหนดวันที่แนน่อน  เพื่อคณะและวทิยาลัยจะได้ด าเนินการตามปฏิทินการศกึษา   

2. คณบดีต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  มิใช่ให้เป็นหน้าที่ของรองคณบดี

หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  โดยเฉพาะในบัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

คณบดีต้องเป็นผู้ลงนามเอง  ทั้งนี้  จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า  มีนักศึกษาบางคนยังค้างช าระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งท าให้ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  ดังนั้น  ให้มหาวิทยาลัย

วางมาตรการและท าหนังสือแจ้งเวียนไปทุกคณะและวิทยาลัย  เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติประกาศนยีบัตรหรือปริญญา 

3. ในตารางสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ระบุสาขาวิชา  และสาขางานให้

ครบถ้วน โดยใหต้รวจสอบกับเล่มหลักสูตร   

4. แบบฟอร์มสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  และแบบรายงานผลการเรียนของ

ผูส้ าเร็จการศกึษา  ควรเป็นรูปแบบเดียวกันทุกคณะและวิทยาลัย 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  

2560  จ านวน  465  คน รายชื่อตามเอกสารแนบ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

3. รับรองมติวาระที่  5.21  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

9/2561 เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
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วาระที่  ๕.๒๒  การพิจารณาอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม   

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  จ านวน  105  คน   

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0589.1(4)/1055 ลงวันที่ 13  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  105  คน  ประกอบด้วย 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จ านวน  21 คน 

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  จ านวน  31 คน 

   รวมทั้งสิ้น    52 คน   

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  จ านวน   3 คน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   จ านวน   2 คน 

 รวมทั้งสิ้น                       6 คน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  จ านวน 25 คน   

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์  จ านวน 13 คน 

 รวมทั้งสิ้น        38 คน 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกการประมง) จ านวน   4 คน    

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) จ านวน   5 คน 

 รวมทั้งสิ้น                 9  คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น          105  คน 
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  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศึกษา  2560  จ านวน  105  คน รายชื่อตามเอกสารแนบ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

3. รับรองมติวาระที่  5.22  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 

9/2561 เมื่อวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.23 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

 มหาวิทยาลัยนครพนม กับ Beijing University of Technology(BJUT) 

 สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติ  ที่ประชุมให้สัตยาบันให้ความเห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ Beijing University of Technology (BJUT) สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 

วาระที่  5.24 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

 มหาวิทยาลัยนครพนม กับ Shanghai University of Electronic power (SUEP)  

 และ Zhenfa New Energy Group สาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติ  ที่ประชุมให้สัตยาบันให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม กับ  Shanghai University of Electronic power 

(SUEP)และ Zhenfa New Energy Group สาธารณรัฐประชาชนจนี 

วาระที่  5.25 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  กับมหาวิทยาลัยจ าปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

 ประชาชนลาว 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยนครพนม  กับมหาวิทยาลัยจ าปาศักดิ์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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วาระที่  5.24 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับ 

 และขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. (KU-FIRST Net)  

 สู่มาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร   

 (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ าโขง และ 

 อาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่ประชุมได้พิจารณาและใหค้วามเห็นว่า  หากมหาวิทยาลัยมีศักยภาพและความพร้อม

ที่จะเป็นเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ า

โขง และอาเซียน  ก็ไม่ควรลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  มหาวิทยาลัยควรจะด าเนนิการเอง  

มติ  ให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับ

และขยายเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มก. (KU-FIRST Net) สู่มาตรฐานสากล 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านเกษตรและอาหาร  (Agri-Food) ในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่  6.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพครูการบิน  

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวทิยาลัยนครพนม 

  อธิการบดีขออนุญาตถอนวาระการประชุม   

  มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  6.2 รายงานผลการด าเนินการให้ข้าราชการพักราชการ  รายผู้ช่วยศาสตราจารย์   

   ดร.เพ็ญศริ ิ ด ารงภคภากร  ข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่ง   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝา่ยเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว   

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 


