
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  10/2561 

วันเสาร์  ที่  11  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา  ๐๙.๓๐  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  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุมิ 

10.  นางประภาศรี  สุฉันทบุตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

11. นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

13. อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

14.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

15. รองศาสตราจารย์  ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

16. อาจารย์ ดร.ฑรีัตม์  พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

17.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. ชยานนท์  อวิคุณประเสริฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

18. อาจารย์ปรัชญา  ธงพานิช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

1.  นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  นายสากล  ภูลศริิกุล      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายราชัย  อัศเวศน์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร    รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

       สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นายสุชาติ  ศรีอุบล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6.  นางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาวสุวิมล  แสนสุรยิวงศ์ นักวิชาการเงนิและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

 เมื่ อครบองค์ประชุม  ศาสตราจารย์พิ เศษ  ดร .ภาวิช  ทองโรจน์   นายกสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ  ดังนี้  

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 

ตามที่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  จะด ารงต าแหน่งครบวาระ 4 ปี  

ในวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   ทั้งนี้  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยคุณสมบัติ  

หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร   พ.ศ. 2555 ข้อ  4  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ก าหนดไว้ว่า  “ให้ด าเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะพ้น

จากต าแหน่งตามวาระไม่น้อยกว่า  90  วัน  และสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกให้แล้วเสร็จภายใน  

60  วัน...”  ประกอบกับข้อ  5  แห่งข้อบังคับดังกล่าว  ก าหนดไว้ว่า  “การเลือกกรรมการ สภา

มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้  ให้อธิการบดีด าเนินการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชุมเลือกกันเอง เพื่อ

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  

จ านวน  3  คน  เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ตามข้อบังคับ

นี”้ 

ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประชุมเลือกกันเอง  เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะด ารงต าแหน่งกรรมการ  สภา

มหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  จ านวน  3  คน  เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  ทั้งนี้ผล

การสรรหาปรากฎว่า   

1. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรสีุข   ต าแหนง่  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

2. อาจารย์  ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  ต าแหน่ง  คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ  

3. อาจารย์  ดร.พันตร ี โคมพิทยา   ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม   

เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  และอธิการบดีได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

ตามที่  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  จะด ารงต าแหน่ง

ครบวาระ  4 ปี  ในวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   ทั้งนี้  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  

พ.ศ. 2549  ข้อ  5  ก าหนดไว้ว่า  “ให้อธิการบดีด าเนินการให้คณาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

ประชุมเลือกกันเอง  เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้  จ านวน  3  คน”  ประกอบกับข้อ  3  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑแ์ละวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์

ประจ า  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549 ก าหนดไว้ว่า  “ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งเลือกตัวแทนคณาจารย์มา
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แห่งละหนึ่งคน และให้ตัวแทนแต่ละแห่งเลือกกันเองให้เหลือสามคน เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้งเป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัย” 

 ในการนี้  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินการให้คณาจารย์ประจ าของ

มหาวิทยาลัย  เลือกกันเอง  เพื่อสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า  จ านวน  3  คน  เมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  

ทั้งนี ้ ผลการสรรหาปรากฎว่า   

1. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง   

อาจารย์  สังกัดคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. อาจารย์สันติสุข วรวัฒนธรรม  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่ง   

อาจารย์  สังกัดคณะเกษตรและเทคโนโลยี 

3.  อาจารย์กิตติศักดิ์ มะลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ  ต าแหน่ง   

อาจารย์  สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 

 เป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย  ประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ประจ า  

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  

 ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัย 

 นครพนม (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้น าร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง ของมหาวิทยาลัย

นครพนม เพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาน าขึ้นทูลเกล้า ฯ  ถวายทรงลงพระ

ปรมาภไิธย และตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา ฯ นั้น 

บัดนี้  ได้มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หน้า 111 เล่ม 135 ตอนที่ 

53 ก มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ 1.4 การพิจารณาอนุญาตให้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนมเข้าร่วมประชุม 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้  นายราชัย  อัศเวศน์  และนายกิตติ  นิลผาย  ต าแหน่ง  

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม  เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมทุกครั้ง 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  

9/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  9/2561  

เมื่อวันเสาร์  ที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 เป็นรายหน้า  และที่ประชุมได้ให้แก้ไขรายงานการ

ประชุม ดังนี้ 

1. หนา้ 4  บรรทัดที่ 14 ค าวา่  “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม” แก้ไขเป็น  

“โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม  พนมพิทยพัฒน์” 

2. หนา้ 5 ชื่อ “รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต ฯ”  แก้ไขเป็น “รองศาสตราจารย์  

ดร. ประวิต  เอราวรรณ”์  

3. หนา้  33  บรรทัดที่สาม  ชื่อ “ศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ”  แก้ไขเป็น   

“รองศาสตราจารย์  ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ”   

4. หนา้ 34 ในตาราง ค าวา่  “อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ” แก้ไข 

เป็น “อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงใหม่” 

5. หน้า 35 วาระที่ 5.20 เพิ่มเติมมติที่ประชุมในข้อ 1 คือ “เห็นชอบแต่งตั้งรอง

ศาสตราจารย์ ดร. กรไชย พรลภัสรชกร ต าแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการ

สภาวิชาการ แทนรองศาสตราจารย์ ดร. สุดา สุวรรณาภิรมย์ ” แต่เนื่องจากการขออนุมัติจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด าเนินการยังไม่เรียบร้อย ดังนั้น  ในการประชุมสภาวิชาการ 

เห็นควรให้ รองศาสตราจารย์  ดร. กรไชย พรลภัสรชกร  เป็นเพียงผูเ้ข้าร่วมประชุม จนกว่าจะได้รับการ

อนุมัตใิห้มาช่วยราชการจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

6. หน้า 42 กรณี นางสาวเกศกนก ระบาเลิศ เพิ่มข้อความ ผู้รับผิดชอบต้องรายงาน

คุณสมบัติการได้รับปริญญาเกียรตินิยมเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบว่าคุณสมบัติข้อใดที่นักศึกษา   ไม่

สามารถได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด าเนินการกรณี นางสาว

เกศกนก ระบาเลิศ อย่างไรบ้าง 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  มติ  ที่ประชุมมีมติรับรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

9/2561  เมื่อวันเสาร์  ที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แบบประเมิน

มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต  และมาตรฐานบัณฑิต  เพื่อการรับรองปริญญาตรี  ทาง

การศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จ านวน 

3 สาขาวิชา  และให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อมูล ปรับ/เพิ่มค าอธิบายรายวิชาชีพครู  

ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร

ศึกษา  

มติ  ที่ประชุม 

๑. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขข้อมูล ปรับ/เพิ่มค าอธิบายรายวิชาชีพครู ใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร

ศึกษา  ให้ครอบคลุมตามมาตรฐานของคุรุสภา มาตรฐานที่  8  นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา  

๒. รับทราบการส่งแบบประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และ

มาตรฐานบัณฑติ เพื่อการรับรองปริญญาตรทีางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จ านวน 3 สาขาวิชา  ได้แก่ 

 1) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   

 2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

๓. รับรองมติระเบียบวาระที่  3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และด าเนินการน าส่งข้อมูลดังกล่าว ไปยัง

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญา

ทางการศึกษา  ระดับปรญิญาตร ี คณะที่  1  พิจารณาต่อไป 

๔. มอบกองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน  ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ  ไปยังส านักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ  

ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ของส านักพระราชวัง และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อ

มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการใหถู้กต้อง 

2. มอบ อาจารย์ ดร. ฑีรัตม์ พิริยะพลิน  เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง

ส านักพระราชวังและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการน าความกราบบังคมทูล

เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม  แด่สมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

2. มอบ อาจารย์ ดร. ฑีรัตม์ พิริยะพลิน เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงาน

ระหว่างส านักพระราชวัง  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อด าเนินการน าความ

กราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ  ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการการบิน ของมหาวิทยาลัยนครพนม  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

วาระที่  4.2 การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  ประจ าปี

การศึกษา 2560 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล 

เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ประจ าปีการศึกษา 2560 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่  ๔.๓   การพิจารณาสถานภาพการด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

 นครพนม  ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ด ารงภคภากร 

 มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม  ที่   0817/2561  ลงวันที่   23  

กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่

ราชการหรอืกลับเข้ารับราชการ 

2. ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิร ิ ด ารงภคภากร  กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ใน

ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ตั้งแต่วันที่

ค าสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่  0817/2561  ลงวันที่  23  กรกฎาคม พ.ศ. 2561  เรื่อง ให้

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหรอืกลับเข้ารับราชการ มี

ผลใช้บังคับ 

3. กรณีที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง  ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง  ให้เป็นผู้รักษา

ราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ที่  048/2561  ลงวันที่  21  เมษายน  พ.ศ. 2561  ถือว่าสิ้นสุดการใช้บังคับ เมื่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ด ารงภคภากร  กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งคณบดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เช่นเดิม 

4. การด าเนินการของ ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง ในต าแหน่งรักษาราชการแทน

คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่ผ่านมา ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะมีค าสั่งยกเลิก

ค าสั่งพักราชการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ด ารงภคภากร  ถือว่าด าเนินการถูกต้อง

ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๓๙   

วาระที่  ๔.4 การพิจารณาสถานภาพของ รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร   

 ในต าแหน่งรองอธิการบดี และกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ   ให้มหาวิทยาลัย ไปด าเนิ นการท าเรื่ อ งยืมตั วมาช่ วยราชการของ  

รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตร  ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561 

จ านวน 14 คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/1085 ลงวันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติ ประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศกึษา  2561  จ านวน  14  คน  ประกอบด้วย 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาช่างยนต์     จ านวน  2 คน 

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง  จ านวน      3   คน 

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า    จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาการก่อสร้าง    จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม    จ านวน  2 คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จ านวน  2 คน 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จ านวน  1 คน 

สาขาวิชาการโรงแรม    จ านวน  1 คน 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จ านวน      1   คน 

 รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น           14   คน 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติประกาศนียบัตร  ให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ   และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คน  (ตามเอกสารแนบ ๕.๑) 

2. รับรองมติวาระที่  5.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้ งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จากคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน   

 5  คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/1085 ลงวันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

นครพนม ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  5  คน  ประกอบด้วย 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    จ านวน  2 คน 

 สาขาวิชาช่างอเิล็กทรอนิกส์   จ านวน  2 คน 

 สาขาวิชาการจัดการส านักงาน   จ านวน  1 คน 

 รวมผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังสิ้น              5   คน 

มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  5  คน

(ตามเอกสารแนบ ๕.๒) 

2. รับรองมติวาระที่  5.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.3 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตร 

 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  58  คน   

 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัย

นครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  58  คน  (ตามเอกสารแนบ ๕.๓) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. รับรองมติวาระที่ 5.3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.4 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรมหลักสูตร 

 นักบินพาณิชย์ตรี-เคร่ืองบิน  จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย

นครพนม  (รุ่นที่  16-รุ่นที่ 17)  ประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน  2  คน   

มติ  ที่ประชุม  

1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการอบรม  หลักสูตรนักบินพาณชิย์ตรี-

เคร่ืองบิน (รุ่นที่ 16-รุน่ที่ 17)  จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจ าปี พ.ศ. 2561  จ านวน  2  คน  (ตามเอกสารแนบ ๕.๔) 

2. รับรองมติวาระที่  5.4 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.5 การพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี                 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม   ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  145  คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/1087 ลงวันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จาก

มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  145  คน  ประกอบด้วย 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการบริหารการบิน     จ านวน    40   คน 

 รวมทั้งสิ้น      40 คน 

คณะครุศาสตร์ 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย     จ านวน      1   คน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์    จ านวน    1 คน 

 รวมทั้งสิ้น        2 คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     จ านวน      1   คน 

 รวมทั้งสิ้น        1 คน 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ      จ านวน    24   คน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     จ านวน    15   คน 

 หลักสูตรบัญชบีัณฑติ 

สาขาวิชาการบัญชี      จ านวน    50   คน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน      2   คน 

 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์      จ านวน      7   คน 

 รวมทั้งสิ้น      98 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      จ านวน      1   คน 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน    3 คน 

 รวมทั้งสิ้น        4 คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการอบรมทั้งสิ้น           145 คน 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

นครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  145  คน  (ตามเอกสารแนบ ๕.๕) 

2. รับรองมติวาระที่ 5.5 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  

10/2561 เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่  5.6 การพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตร ี  จากมหาวิทยาลัยนครพนม   ประจ าปีการศึกษา  

2560 จ านวน  23  คน   

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0589.1(4)/1087 ลงวันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอเสนอสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา  และอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี   จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  2560 จ านวน  23  

คน  ประกอบด้วย 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล     จ านวน    14   คน 

 รวมทั้งสิ้น      14 คน 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ 

สาขาวิชาการจัดการ      จ านวน      4   คน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน      5   คน 

 รวมทั้งสิ้น        9 คน 

 รวมจ านวนผู้ส าเร็จการอบรมทั้งสิ้น            23 คน 
       

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติการส าเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี  จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน  23  คน 

(ตามเอกสารแนบ ๕.๖) 

2. รับรองมติวาระที่  5.6 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่  5.7 การพิจารณาอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชานิติศาสตร์  จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย

นครพนม   ประจ าปีการศึกษา  2560  จ านวน  30  คน   

                 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

นิติศาสตร์  จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา  

2560  จ านวน  30  คน  (ตามเอกสารแนบ ๕.๗) 

 2.  อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

นิติศาสตร์  จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 

2560  จ านวน  ๑๔  คน 

   3.  ให้แก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ  44.๘  ตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  

ดังน้ี  “วันท่ีส าเร็จการศึกษา  ให้ถือวันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะรับรองการส าเร็จการศึกษา” 

 4. รับรองมติวาระที่  5.7 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

10/2561 เมื่อวันเสาร์  ที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

วาระที่  5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-

2564) ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ให้พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่หน้า 41-45 เนื่องจากเป็นการทบทวนประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

2. ให้ทบทวนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “รอบรู้

ภาษา เช่ียวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ ” เนื่องจาก “การรอบรู้ภาษา” ของนักศึกษา ไม่มีสิ่งที่แสดงให้

เห็นเป็นรูปธรรมวา่  นักศึกษาสามารถใช้ภาษาได้รอบรู้  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ตัง้อัตลักษณ์ ไว้หรอืไม่   

3. แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  ต้องมีการประเมินทุกปี และทบทวนให้ได้ตามผลการ

ประเมินนัน้ 

4. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ควรเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาอื่น ๆ  ด้วย

อาทิ  แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาตามแผนจังหวัดด้วย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

5. ให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า  แผนเดิมเป็นอย่างไร และแผนใหม่มีการแก้ไข

ปรับปรุงในประเด็นใดบ้าง  แตกต่างจากแผนเดิมอย่างไร   

6. การใช้สัญลักษณ์ในแผนภูมิ  อาทิ สัญลักษณ์ขนมเปียกปูน เป็นสัญลักษณ์การ

ตัดสินใจ ใช้ส าหรับการตรวจสอบเงื่อนไข เพื่อตัดสินใจเลือกกระท าขั้นตอนการท างานที่ต้องท าเป็น

ล าดับถัดไป ในบางแผนภูมิมีบางขั้นตอนที่ต้องใช้การตัดสินใจ แต่ไม่ใช้สัญลักษณ์ขนมเปียกปูน  ดังนั้น  

ให้ปรับแผนภูมิใหม ่โดยใช้สัญลักษณ์ตา่ง ๆ  ให้ถูกต้อง 

7. ให้ระบุข้อมูลบุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

พลเอกวิชิต  ยาทิพย์  ได้ให้ความเห็นว่า  ในเรื่องภาษาจีน  มหาวิทยาลัยควรขอ

ค าปรึกษาจากนายพินิจ  จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน  

ซึ่งท่านเคยเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติศักดิ์จากมหาวิทยาลัยนครพนมมาก่อน  หรือการลงนาม

บันทึกข้อความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน  เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มี

การสอนภาษาไทยใหก้ับนักศึกษาด้วย 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

2. ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี                   

(พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

นางสาวชลธิชา  ศรีลาอ่อน  รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองนโยบายและแผน   

ขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 759,268,100 บาท (เจ็ดร้อยหา้สิบเก้าล้านสอง

แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และประมาณการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  จ านวนเงินทั้งสิ้น  170,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) เมื่อพิจารณา

งบประมาณทั้งสองประเภทยังไม่มีความสัมพันธ์กัน  ทั้งนี้  เนื่องจากจ านวนนักศึกษา  ที่ลดลง  ท าให้

ประมาณการเงินรายได้จากจ านวนนักศึกษามีความคลาดเคลื่อน  จากแผนการรับนักศึกษาที่

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ที่สนองตอบความต้องการของ

ตลาดแรงงาน อาทิ หลักสูตรเกี่ยวกับการผลิตยาง  โดยมหาวิทยาลัยสามารถไปท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่

จัดการเรยีนการสอนเกี่ยวกับเรื่องยางโดยเฉพาะ  เพื่อเป็นการเพิ่มจ านวนนักศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์ด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเฉพาะ

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอยู่ใน

สถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง และไม่เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ก าหนดไว้  เนื่องจากจ านวนนักศึกษา

ลดลง 

4. แนวโน้มงบประมาณเงินรายได้ลดลง  มหาวิทยาลัยต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

และวิธีการที่จะด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

5. แหล่งที่มาของรายได้จะมีอยู่ ๔ ส่วน คือ  มหาวิทยาลัยนครพนมจะมีรายได้อยู่สอง

ส่วน คอื จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้  มหาวิทยาลัยอื่นจะมีงบประมาณจากการ

วิ จั ย   แล ะก ารห าราย ได้ โด ย ต รง  อ าทิ  จุ ฬ าล งก รณ์ ม ห าวิ ท ย าลั ย  มี ร าย ได้ จ ากที่ ดิ น  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายได้จากโครงการธรรมศาสตร์คอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง มี

รายได้จากโครงการเลี้ยงกวางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย  โดยการน าเขากวางไปผลิตเป็นยา  ซึ่งสร้างรายได้

ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีรายได้จากการซื้อกิจการโรงสีที่จังหวัด

สุพรรณบุรี และผลิตข้าวจ าหน่าย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว โดยการสร้างองค์ความรู้  

เพื่อให้เกิดงานวิจัยตามมา  และส่งผลตอ่การผลิตบัณฑิตเฉพาะสาขา   

6. มหาวิทยาลัยควรมีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้ งคณะท างานเพื่ อด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.11 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยนครพนม 

(แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง) 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบนายสุรศักดิ์  ตั้งตระกูล  ต าแหน่ง คณบดีคณะเกษตรและ

เทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย

นครพนม  (แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง) 

วาระที่  5.12 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา (แทนต าแหน่งท่ี

ว่างลง) 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  นางสาวปุณชญา  ศิวานิพัทน์  เป็นกรรมการสรร

หาผู้อ านวยการสถาบันภาษา  (แทนต าแหน่งท่ีว่างลง)   

วาระที่  5.13  การพิจารณารายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของสถาบันภาษา 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน

ภาษา  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา และปฏิทินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน

ภาษา 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของสถาบัน

ภาษา  คุณสมบัติเพิ่มเติมและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน

ภาษา  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่  5.14  การพิจารณาการขอหารือแนวทางการด าเนินการ กรณพีนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทวิชาการ ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศ และจะต้องสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ

ส าหรับอาจารย์ประจ าบรรจุใหม่  พ.ศ. 2560 

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การ

ทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และจะต้องสิ้นสุดสัญญาจ้าง ซึ่งการผ่านเกณฑ์ การ

ทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ จะมีผลกระทบต่อหลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

เนื่องจากเป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  

2. มหาวิทยาลัยควรมีเงื่อนไขในการขยายเวลาในสัญญาจ้างแก่อาจารย์ ในเบื้องต้น 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จ านวน 37 คน  ประกอบด้วย  

      -  อาจารย์ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2558  และจะสิน้สุดสัญญาจา้งในเดือนกันยายน   

พ.ศ. 2561  จ านวน  2  ราย   

 -  อาจารย์ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2560  และจะสิน้สุดสัญญาจา้งในเดือนกันยายน   

พ.ศ. 2561  จ านวน  14  ราย   

      -  อาจารย์ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2560  และจะสิน้สุดสัญญาจา้งในเดือนตุลาคม   

พ.ศ. 2561  จ านวน  16  ราย   

      -  อาจารย์ที่บรรจุในปี พ.ศ. 2560  และจะสิน้สุดสัญญาจา้งในเดือนพฤศจกิายน   

พ.ศ. 2561  จ านวน  5  ราย   

ทั้งนี้  หากมหาวิทยาลัยจะท าการต่อสัญญาจ้าง  ควรก าหนดเงื่อนไขว่า ต้องผ่านการ

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑท์ี่ก าหนด ดังนี้ 

 2.1  ภายใน 6 เดือนแรก ถ้าไม่มีการแสดงความก้าวหน้าใด ๆ เลย เชน่ ไม่มีการไป

สมัครสอบภาษาอังกฤษ หรือการลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ ให้สิ้นสุดสัญญา

จา้งภายใน 6 เดือน 

 2.2  อาจารย์ที่มีการด าเนินการ และมีผลการทดสอบความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศเป็นที่ปรากฏ และได้รายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว  ภายใน 1 ปี ถ้ามี

พัฒนาการได้ไม่ถึงเกณฑ์ อาทิ เกณฑ์ก าหนดให้สอบผ่าน 500 คะแนน แต่สอบได้ 400 คะแนน หรือ

สอบได้คะแนนไม่ถึงรอ้ยละ 80 ตามเกณฑท์ี่ก าหนด ให้สิน้สุดสัญญาจา้ง 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดหาระบบการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองให้กับอาจารย์และ

นักศึกษา โดยคัดเลือกระบบการฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มคีุณภาพและเป็นที่ยอมรับ  พร้อมกับ

ใชเ้กณฑก์ารประเมินผลสัมฤทธิ์ของระบบนั้น มาใช้เป็นเกณฑก์ารประเมินทดสอบความรูท้างดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และนักศึกษา อาทิ โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน

ภาษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรอืมหาวิทยาลัยอาจจะจัดศูนย์ส าหรับการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ

ด้วยตนเอง  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสถาบันภาษาอยู่แล้ว  โดยมหาวิทยาลัยต้องมกีารประชาสัมพันธ์ และ

ออกประกาศให้อาจารย์และนักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนเสริมจาก

สถาบันภาษา 

4. เกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด

ถือว่าเป็นเกณฑ์คะแนนที่ต่ าพอสมควร ต่อไปส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะออกประกาศ

ก าหนดเกณฑ์กลางที่มีคะแนนสูงขึ้น คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

ฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องก าหนดมาตรการด าเนินการให้ชัดเจน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ

อาจารย์และนักศึกษาให้สามารถสอบผ่านให้ได้ตามเกณฑ์ หรือมหาวิทยาลัยอาจสร้างแรงจูงใจ โดยจัด

เวทีการสอบแขง่ขันภาษาอังกฤษ และมีการให้รางวัลแก่อาจารย์และนักศึกษาที่สอบผา่น 

5. กรณีการทดสอบความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษาจะมีผลใช้บังคับ

ในปี 2562 ให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการ และให้จัดท าข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาในปี 2559 ว่ามีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละเท่าใดของจ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบให้ขยายเวลาในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทวิชาการ   

จ านวน  37  คน  ที่จะสิ้นสุดสัญญาในปี  พ.ศ. 2561  โดยมีเงื่อนไขต้องผา่นการทดสอบ 

ผลสัมฤทธิ์ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ภายในเวลา  1 ปี 6 เดือน   

2. ในช่วงระยะเวลา  1 ปี 6 เดือน นั้น  จะต้องมีการแสดงความก้าวหน้าของ 

กระบวนการที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์  ดังน้ี 

1)  ภายใน 6 เดือนแรก  ถ้าไม่มีการแสดงความก้าวหน้าใด ๆ เลย เช่น  

ไม่มีการไปสอบภาษาอังกฤษ  หรือการลงทะเบียนเรยีนเพื่อพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ             

ให้สิ้นสุดสัญญาจ้างภายใน 6  เดือน   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 2)  อาจารย์ที่มีการด าเนินการ และมีผลการทดสอบความสามารถด้าน 

ภาษาต่างประเทศเป็นท่ีปรากฏ และได้รายงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบแล้ว ภายใน 1 ปี ถ้ามี

พัฒนาการได้ไม่ถึงเกณฑ์ อาท ิเกณฑ์ก าหนดให้สอบผ่าน 500 คะแนน แต่สอบได้ 400 คะแนน 

หรอืสอบได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

 3.  ให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.15  การพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการบรหิารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

 ก าหนดจ านวนรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ขณะนี้มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการปรับ

โครงสร้างองค์กร ควรให้มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมให้แล้วเสร็จก่อน  หรือหาก

คณบดีมเีหตุผลความจ าเป็นให้เสนออธิการบดีพิจารณา  

  มติ  ที่ประชุมให้ชะลอการปรับโครงสร้างการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  

ไปพลางก่อน  เน่ืองจาก  ขณะน้ีมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กร ควรให้

มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างองค์กรในภาพรวมให้แล้วเสร็จก่อน  หรือหากคณบดีมีเหตุผล                      

ความจ าเป็นให้เสนออธิการบดีพจิารณา  

วาระที่ 5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1. ค าว่า กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ควรแก้ไขเป็น ระบบสวัสดิการ ซึ่ง

ค าว่า ระบบสวัสดิการ จะสามารถแยกให้เป็นหลายกองทุน และครอบคลุมเกี่ยวกับสวัสดิการทั้งหมด

ของมหาวิทยาลัย 

2. ใหอ้ธิการบดีน าไปทบทวนความเหมาะสม  และเสนอตอ่สภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  ไปพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ 5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. .... 

วาระที่ 5.18 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย  

 การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา             

ในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. .... 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การให้ทุนการศกึษาแก่ผู้มคีวามสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศกึษาใน

มหาวิทยาลัยนครพนม ต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการให้ทุนดังกล่าว 

2. ประเภททุนการศึกษา ที่จะใหก้ับนักศึกษาต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน  

3. นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจะมอบทุนให้นัน้ มีลักษณะอย่างไร เป็นทุนที่ให้ก่อนสมัคร

เข้าศกึษา  หรอืเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยแล้วจึงได้รับทุน 

4. อ านาจหน้าที่ของกรรมการในข้อ 8 (4) เป็นอ านาจหน้าที่ของกรรมการหรือไม่ 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยน า (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

นครพนม พ.ศ. ....  ไปพิจารณาทบทวน  ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 5.19 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศกึษาพิการเข้าศึกษา 

 ในมหาวิทยาลัยนครพนม 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี ้

1. ค านยิามของค าวา่ “นักศึกษาพิการ” ต้องอ้างองิจากกระทรวงสาธารณสุข  

2. กรณีที่มีนักศึกษาพิการ จะต้องมีบัตรประจ าตัวผู้พิการ เพื่อจะได้รับทราบ

รายละเอียดของนักศึกษาพิการ 

3. ให้น า (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  นโยบาย หลักเกณฑ์และ

วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ให้ นายราชัย อัศเวศน์ ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยนครพนม  ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าวใหถู้กต้อง  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม   เรื่อง  นโยบาย 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการรับนักศกึษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขประกาศฉบับดังกล่าว  ตามข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย โดยให้ขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว  

ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  และเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ต่อไป 

วาระที่  5.20 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม 

เลขานุการขออนุญาตที่ประชุมบรรจุวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  จ านวน  ๔  วาระ  

ประกอบด้วย 

วาระที่  5.21 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง  ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการเชา่ใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Access  Point)  

วาระที่  5.22 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา

กรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

และกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 แทนผู้ที่พ้นจาก

ต าแหน่ง   

 วาระที่  5.2๓  การพิจารณาแต่งตัง้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  5.2๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม  จ านวน  4  วาระ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ 5.21 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  

 เรื่อง การก าหนดอัตราค่าบ ารุงการเช่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง  (Access  Point) 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง ก าหนดอัตรา 

ค่าบ ารุงการเช่าใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Access  Point)   

วาระที่ 5.22 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันภาษา  กรรมการ 

 ประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ 

 ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  และกรรมการสรรหาผู้สมควร 

 ได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์  ประจ าปีการศึกษา 2560 แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 

มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

ประเภทผู้บริหาร  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า เลือก

กันเอง เพื่อเป็นกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง  และให้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจัดท า

ค าสั่งแต่งตั้งเพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

วาระที่ 5.2๓ การพิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบการลาออกจากต าแหน่งคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบรกิาร ของ ดร.ฑรีัตม์  พิรยิะพลิน   

2. เห็นชอบแต่งตั้ง  ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   

3. เห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่ง  รองอธิการบดี 

4. เห็นชอบแต่งตั้ง  ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๑๑  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครัง้ท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วาระที่ 5.2๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดกรอบอัตราต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

 มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบกรอบอัตราต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม  จ านวน  ๑๐  อัตรา 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมได้เสนอแนะว่า  รายงานผลการด าเนินงาน หน่วยงานควรระบุว่าได้ด าเนินการ

อะไรไปบ้าง  และก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการด าเนินการด้วย 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ

สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช  ทองโรจน์ ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี ผูต้รวจรายงานการประชุม 

นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร   ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

 


