
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่ 12/2561 

วันอาทติย์  ที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  

เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมรวยเพชร  โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

1.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  พลเอก  ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ  ตรีเศรษฐ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

7.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1๐.  นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

1๑.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

1๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1๓. อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

1๔.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1๕.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1๖. รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

1๗. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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๑๘.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑๙.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

2๐. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

2๑. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

2๒.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๒.  นางประภาศร ี สุฉันทบุตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. นายกิตติ  นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

3. นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4. นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5. นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6. นางสาวสุวิมล แสนสุรยิวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช ทองโรจน ์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 

พ.ศ. 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดล้อมแก่ ดร.คิน ฉ่วย (Dr.Khin Shwe)  

ในการนี้  ดร.คิน ฉ่วย (Dr.Khin Shwe)  พร้อมคณะ  ได้ เข้าพบคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เพื่อมอบเงินจ านวน  500,000  บาท  (ห้า

แสนบาทถ้วน)  ให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและการด าเนินงานด้าน

อื่น ๆ  ของมหาวิทยาลัย  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่ 

11/2561  เมือ่วันเสาร ์ ที่  8  กันยายน  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 11/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า และที่ประชุมได้ให้มกีารแก้ไขรายงานการประชุม 

ดังนี้ 

1. หนา้ 4-5  ข้อ 4-10 ใส่รายละเอียดท้ายวาระ วา่ “ ตามเอกสารแนบวาระที่ ...” 

2. หนา้ 10 ให้เพิ่มมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3  ดังนี้  “5. รับรองมติระเบียบวาระที่  

๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  11/2561  ในวันเสาร์  ที่  8  กันยายน พ.ศ. 2561   

เพื่อให้มหาวิทยาลัยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

3. หน้า 17  มติวาระที่  5.3  แก้ไขดังนี้  “ที่ประชุมเห็นชอบการเผยแพร่หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย

นครพนม  เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)  เป็นเวลา  ๕  ปี  (ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  และให้มหาวิทยาลัย

ด าเนนิการแจง้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อด าเนินการตอ่ไป” 

4. หนา้ 23 บรรทัดที่ 23 ค าว่า  “ผลการบริการ”  แก้ไขเป็น  “ผลการบริหาร” 

5. หนา้ 36 วาระที่ 5.13 บรรทัดที่ 2 ค าว่า  “การศกึษาก” แก้ไขเป็น  “การศกึษา” 
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6. หน้า 37  มติวาระที่  5.18  แก้ไขเป็น  “ที่ประชุมเห็นชอบมาตรฐานการอาชีวศึกษา  

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้แยกอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ออกเป็นสองประเด็นตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย” 

7. หน้า 37 วาระที่ 5.20 บรรทัดที่ 3 ค าว่า  “คุณวุฒิระดับปริญยาตรี” แก้ไขเป็น 

“คุณวุฒิระดับปริญญาตรี” 

8. หน้า 42 ระเบียบวาระที่  8  ความเห็นของที่ประชุมให้แก้ไขดังนี้  “ที่ประชุมได้

พิจารณาและเห็นว่า  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือนตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ควรเป็นวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้  ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 

๒๕๖๑  จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น  ที่ประชุมจึงเห็นควรก าหนดการประชุม

สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าเดือนธันวาคม  เป็นวันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑” 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2561 เมื่อวัน

เสาร์  ที่  8  กันยายน พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม) 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ 

 คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ 

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ประกอบด้วย 

1.  พลเอกวิชิต  ยาทพิย์    ประธานกรรมการ 

๒.  พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์  กรรมการ 

๓.  พลอากาศเอกปัญญา  ศรสีุวรรณ   กรรมการ 
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๔.  พลอากาศเอกอิทธิศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์  กรรมการ  

๕.  อธิการบดี      กรรมการ  

๖.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี เลขานุการ   

วาระที่  4.2 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

 หรอืต าแหน่งเทยีบเท่า  รอบการประเมิน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2556  เนื่องจากมีปัญหาในการ

ด าเนนิการ  เช่น  เรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน  หลักเกณฑแ์ละวิธีการประเมนิ  เป็นต้น 

2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีหรือต าแหน่ง

เทียบเท่า  ควรจัดแบ่งกลุ่มของผู้บริหารที่จะเข้ารับการประเมิน  ดังนี้ 

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3) กลุ่มวศิวกรรมศาสตร์  วิทยาลัยที่สอนในระดับอาชีวศกึษา  และสถาบัน ส านัก 

ที่เป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการ 

3. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. 2556 และ

น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป พรอ้มกับการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินที่สอดคล้องกับข้อบังคับที่ปรับปรุงใหม่ 

 มติ  

1.  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงการเซ็นต์ค ารับรองการปฏิบัติงาน ของ

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนยครพนม 

3. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่า

ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบรหิารงานของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 

2556  
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4. มอบหมายให้คณะกรรมการชุดที่ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาร่วมด าเนินการในประเด็นข้อ 1-3 กับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับการศึกษา

ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม  

พนมพิทยพัฒน์  ประจ าปีการศึกษา 2560   

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ประจ าปี

การศึกษา 2560 และให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป 

วาระที่  5.2 การพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร     

ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย  (ระดับอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปีการศึกษา  2560   

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย (ระดับอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 

2561 และใหน้ าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป 

วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)    

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรยีนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  ประจ าปีการศึกษา  2561   

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้แจ้งผลคะแนนการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นทางการต่อมหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงานผลคะแนนการ

ประเมินดังกล่าว  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  จากนั้น  มหาวิทยาลัยจึงน า

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาใชป้ระกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา   
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2. ในการการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยควรศึกษามาตรฐาน

การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  

พ.ศ. 2561  เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน ด้วย 

3. ควรน าระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ระหว่างระดับปฐมวัยกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิด

ความคล่องตัว  และเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียนเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ  และ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษา  ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ฉบับลงวันที่  6  สงิหาคม  พ.ศ. 2561  

4. การจัดระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ  ควรยกระดับใหม้ีการจัดการเรียน

การสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

5. ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

ทุก 6 เดือน และเมื่อครบ 1 ปี ควรให้มีการประเมินซ้ า  เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ี 

6. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ในภาพรวม 

ทั้งหมด 8 ประเด็น มหาวิทยาลัยควรด าเนนิการพัฒนาตาม 3R7C ด้วย 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Improvement Plan)  ระดับการศึกษา 

ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  

ประจ าปีการศึกษา  2561    

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan)             

ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับมหาวิทยาลัย  (ระดับอุดมศกึษา)    

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแผนพัฒนาคุณภาพ ควรระบุตัวชี้วัดให้

ชัดเจน ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ จะเห็นได้ว่าแต่ละคณะและวิทยาลัยมีรายละเอียดมาก  ดังนั้น  

การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีกับคณบดี  มหาวิทยาลัยต้องระบุว่าอะไรคือ

จุดอ่อนที่เด่นชัด  และควรเร่งพัฒนา 

2. การเสนอหลักสูตรของคณะและวิทยาลัยมีความคลาดเคลื่อน  และแต่ละหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนั้น  มหาวิทยาลัย ต้อง

ตรวจสอบ  

3. การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ จะต้องมีการด าเนินการ

ประเมินคุณภาพภายในทุกปี  และในกรณีหลักสูตรที่ได้รับ TQR แล้วในปีใดที่มีคะแนนผลการประเมินการ

ประเมินที่ต่ ากว่า 3.01 จะไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR  

4. ควรมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศกึษา

ทุก 6 เดือน และเมื่อครบ 1 ปี ควรให้มีการประเมินซ้ า  เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ี 

5. การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ มหาวิทยาลัยต้องดูแล

เพื่อให้มีการประเมินเป็นไปตามกรอบ TQR ทุกปี  และรายงานผลต่อส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาต่อไป 

6. แผนพัฒนาคุณภาพควรระบุตัวชี้วัดให้ชัดเจน 
 

มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  

และระดับมหาวิทยาลัย (ระดับอุดมศกึษา) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2561 

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและ   

การบัญชี  มหาวิทยาลัยนครพนม (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม     

เรื่อง จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  และ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของสถาบัน

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. .... 
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ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  จะต้องด าเนินการให้

สอดคล้องกับการปรับโครงสรา้งการบริหารของมหาวิทยาลัยนครพนม  

2. การจัดการเรียนการสอนควรบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 

3. อาจารย์ที่มาจากคณะ/วิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาสายตรง ซึ่งสามารถ

เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ เพียงแต่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีผลงานทางวิชาการเพื่อให้เป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4. กลุ่มอาจารย์ผู้สอนจากสายอาชีวศึกษา ควรมีโอกาสที่จะสามารถสอนในระดับ

ปริญญาตรีได้ 

5. กรณีการเปิดหลักสูตรใหม่ ควรเน้นรายวิชาด้านเทคโนโลยี เพื่อสะท้อนและสอดคล้อง

กับการจัดตัง้ช่ือสถาบัน  

6. ควรเน้นการใชท้รัพยากรร่วมกัน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. วิสัยทัศน์และพันธกิจ ยังไม่สอดคล้องกับชื่อของสถาบัน  ผู้รับผิดชอบควรปรับแก้ให้

ถูกต้องและมีความเหมาะสม ซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจยังไม่มีการเน้นเรื่องเทคโนโลยี 

8. รายวิชาในหลักสูตรจะต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านธุรกิจ  รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญด้าน Enterprise 

Resource Planning (ERP) 

9. มหาวิทยาลัยนครพนม อยู่ในจังหวัดที่อยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ควรจัดรายวิชาที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของจังหวัดด้วย  เช่น “การจัดการธุรกิจในเศรษฐกิจพิเศษ”  “การค้าชายแดน” 

โดยเน้นให้เป็นรายวิชาที่ไม่คิดหน่วยกิต ซึ่งในเวลานี้  “หลักสูตร ผู้น าไทย-จีน ยุคใหม่” เป็นรายวิชาที่อยู่ 

ในความสนใจ  มหาวิทยาลัยนครพนมสามารถเน้นรายวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ “ CLMV ” 

10. กรณีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ควรให้มีการบริการวิชาการเป็นลักษณะหลักสูตรระยะ

สั้น เพื่อให้ผู้ทีส่ าเร็จการศกึษาหลักสูตรบัญชบีัณฑติ  สามารถสอบผา่นเป็นนักตรวจสอบบัญชีได้ 

11. ให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารและการ

ด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. ... ไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  

เนื่องจากยังขาดความสมบูรณ์ในหลายประเด็น 

12. ให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี   

เพื่อให้มคีวามทันสมัย ดังนี้  “Institute for Business and Accounting Innovation” 
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มติ  ที่ประชุม  

1. เห็นชอบจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

นครพนม   โดยให้ เปลี่ ยนชื่ อภาษาอั งกฤษ เป็ น   “ Institute for Business and Accounting 

Innovation” 

2. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง จัดตั้งสถาบัน

เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

3. ให้มหาวิทยาลัยปรับระบบการบริหารจัดการของคณะวิทยาการจัดการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.  ให้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการบริหารและการ

ด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. ....   ไปด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุง  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่  5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2560-2564  ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2562 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดว่าจะด าเนินการ

อย่างไรเพื่อใหก้ารบริหารการเงนิของมหาวิทยาลัยเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

2. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษา  ซึ่งแผนกลยุทธ์

ดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจะต้องหาโอกาสในการแสดงศักยภาพในการเพิ่มจ านวน

นักศึกษา 

3. ให้มหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน ไปพิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงและ

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน กลับไปพิจารณาทบทวน 

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง 
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วาระที่  5.7 การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และ

แผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562     

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนแนะ  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มกีารแยกประเภทเงินรายได้ของแตล่ะหนว่ยงานหรอืไม่  

2. งบประมาณของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งเงิน 4 แหล่ง คือ (1) เงินสะสม 

(2) เงินกองทุน (3) เงนิบ ารุงการศกึษา (4) เงนิรับฝาก 

3. กรณีการขอใช้เงินสะสมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนีนครพนม  และส านักงานอธิการบดี  ต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมในการขอใช้เงนิสะสม  โดยเฉพาะการขอ

ใช้เงินสะสมของส านักงานอธิการบดีจ านวน  4,000,000  บาท  เพื่อน าไปด าเนินการจัดหารถบัส  

จ านวน  1  คัน  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความแตกต่างระหว่างการเช่ารถบัสกับการซื้อ ว่าแบบใด

มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์มากกว่า  

4. มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดกรอบในการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้กลางปี  ซึ่ง

จะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในไตรมาสที่ 2   

5. การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีการชี้แจงรายละเอียดของ

โครงการเพื่อให้รับทราบถึงหมวดงบประมาณที่ได้รับ 

6. ให้มหาวิทยาลัยเร่งจัดท ารายงานสถานะทางการเงิน เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา เนื่องจาก ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่เคยเสนอรายงานสถานะทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย    

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

2. อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และให้มหาวิทยาลัยเสนอรายงานทางการเงิน  ต่อสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาส     

3. อนุมัติการขอใช้งบประมาณเงนิสะสม (เพิ่มเติม)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 จ านวน  11,610,000  บาท  (สิบเอ็ดล้านหกแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  ดังน้ี 

1) วทิยาลัยการบินนานาชาติ  จ านวน  2,959,000  บาท  เพื่อน าไปจัดหา 

เคร่ืองบิน แบบ 1 เคร่ืองยนต์  จ านวน  1  ล า 

2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  จ านวน  4,651,000  บาท   

เพื่อน าไปด าเนินการจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน 
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3) ส านักงานอธิการบดี  จ านวน  4,000,000  บาท  เพื่อน าไปด าเนินการ 

จัดหารถบัส  จ านวน  1  คัน  ทั้งน้ี  ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาความแตกต่างระหว่างการเช่ารถบัส

กับการซื้อ  ว่าแบบใดมหาวิทยาลัยได้ประโยชน์มากกว่าด้วย  

วาระที่  5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 

 ฝา่ยเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.9 การพิจารณารายงานการประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา  รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

1. ให้มหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อด าเนินการจัดท ากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Register:TQR) ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ทั้งนี้   เนื่องจากเป็นการน าข้อมูลจากค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการเดิมมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ท าใหก้ระบวนการประเมินผลไม่สามารถชีว้ัดให้ตรง

ประเด็นได้ 

2. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องเขียนเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

ให้ชัดเจน 

3. การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนายังไม่มีความชัดเจน ควรมีการปรับ

ยุทธศาสตร์ (Reprofiling) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน  โดยจัดเป็น

กระบวนการสัมมนา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และก าหนดขอบเขตงานของ

ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใหม่ 
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มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบผลประเมินผลการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

รอบการประเมิน  การปฏิบั ติห น้าที่ ครบสองปี นับตั้ งแต่ วันที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง โดย ให ้

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี   นาวานุเคราะห์   ผ่านการประเมินผลการบริหารงาน รอบการประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  และให้ด าเนินการตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการประเมินฯ  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

2. ให้มหาวิทยาลัยปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling)  สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ชัดเจน  โดยอาจจัดเป็นการประชุมสัมมนา  

และให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อก าหนดขอบเขตงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาใหม่  

3. มอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร   

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2562-2565 

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้พิจารณาทบทวนจัดสรรกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ. 2562-2565 โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าช้อน ความประหยัด และ

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด  โดยในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562-

2565  มีอัตราก าลังที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น  จ านวน ๖๒ อัตรา โดยใช้เงินรายได้ของ

หนว่ยงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนหรอืค่าจา้ง  ประกอบด้วย 

ปีงบประมาณ อัตราก าลังท่ีจัดสรร 

(สายวิชาการ) 

อัตราก าลังท่ีจัดสรร 

(สายสนับสนุน) 

รวมทั้งสิ้น   

(คน) 

2562 32 18 50 

2563 6 3 9 

2564 1 1 2 

2565 1 0 1 

รวม 40 22 62 



-14- 

 

ทั้งนี ้ กรอบอัตราก าลังดังกล่าว  ได้ผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ชุดต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังและระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น  ในคราว

ประชุมครั้งที่  3/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1  ครั้งที่ 4/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 11  กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๖1  และครั้งที่  5/๒๕๖1  เมื่อวันที่ 12  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 

2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 

10/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 20  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1 

จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2562-2565 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. การก าหนดกรอบอัตราก าลัง  มหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาข้อมูลจากภาระงานหลัก 

เพื่อให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังมคีวามถูกต้อง 

2. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการปรับระบบการจ้างบุคลากรใหม่  เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ที่มคีวามเหมาะสมกับงานที่รับผดิชอบ 

3. คณะ/วิทยาลัย สามารถน างบประมาณเงินรายได้มาจ้างบุคลากรได้   

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบกรอบอัตราก าลัง 4 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.11 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม   

(แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  นายรชต  ตามา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นกรรมการบรหิารงานบุคคลประจ า

มหาวิทยาลัยนครพนม  (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 
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วาระที่  5.12 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  เห็นชอบแต่งตั้ง  ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

นครพนม  แทน  ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี   

วาระที่  5.13 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  ดร.อนิรุทธิ์   ผงคลี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  

มหาวิทยาลัยนครพนม  แทน  ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี  

วาระที่ 5.14   การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร  และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 มติ  ทีป่ระชุม 

 ๑.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบรกิาร  ประกอบด้วย 

 1)  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ   ประธานกรรมการ 

 2)  นายทรงยศ  โรจนวีระ    กรรมการ 

 3)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ 

 4)  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม   เลขานุการ 

 5)  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 2.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 

 1)  ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์  ประธานกรรมการ 

 2)  รองศาสตราจารย์  ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการ 

 3)  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
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 4)  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม    เลขานุการ 

 5)  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่ 5.15 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงานสนับสนุน                

การเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา 2561-2562 

 ที่ประชุมให้ความเห็นว่า  ให้มหาวิทยาลัยเพิ่มความเข้มแข็งเรื่องกระบวนการก ากับติดตาม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  นโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยนครพนม   

ปีการศึกษา 2561-2562  

ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝา่ยเลขานุการฯ  ได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

วาระที่  ๘.๑  การขอหารอืก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าเดือน

พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบก าหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าเดือน

พฤศจกิายน  เป็นวันที่  ๑๐  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  มหาวทิยาลัยนครพนม   
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2. เห็นชอบก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การจัดท า NPU Reprofiling 

2019-2023”  ในวันที่  ๗-๑๐  ธันวาคม   ๒๕๖๑  ณ  เมืองหลวงพระบาง  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว   

วาระที่  ๘.๒   การพิจารณาระยะเวลาการด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทกึ 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก  ด ารงต าแหน่งรักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ต่อไป  โดยอนุโลมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๗/๒๕๖๐  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการบรหิารงานของสถาบันอุดมศกึษา 

2. เห็นชอบก าหนดอัตราเงินเดือนเหมาจ่าย และเงินประจ าต าแหน่งอธิการบดี

เหมาจ่ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก ต าแหน่ง รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ในอัตราเดือนละ  150,000  บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงนิรายได้ของมหาวิทยาลัย 

เลิกประชุมเวลา  16.00  น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 


