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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  1/2562 (ฉบับย่อ) 

วันเสาร์  ที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.30  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๒.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๔.  รองศาสตราจารย์ วริัตน์  พงษ์ศริิ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๕.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒชัิย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๖.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๗.  นายวัชรินทร์  เจียวิริยบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

๘.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

๙.  นายศรีสุข  แสนยอดค า กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๑๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

๑๒. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑๓.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ านวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑๔.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

๑๕. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๖. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า 

๑๗.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจส าคัญ) 

๑.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

๒.  พลเอก ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๓.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

๔.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ข า ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช ทองโรจน ์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  ๑.๑   รายงานผลการชี้แจงข้อเท็จจรงิ  ตามหนังสือ สกอ. ลับ ด่วนท่ีสุด  ที่  ศธ  

  0592(3)1.14/12857  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  1.2 แจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

วาระที่  1.3 แจ้งก าหนดวันน่ังพิจารณาคดีคร้ังแรกและวันนัดฟังค าพิพากษา (ศาลปกครอง

อุดรธานี  คดีหมายเลขด าที่  บ.65/2560) 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบ 

2. มอบอ านาจให้ นายเอื้อ  มูลสิงห์  เป็นผู้รับมอบอ านาจจากสภามหาวิทยาลัยใน 

การตรวจสอบข้อมูลในสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวน และเข้ารับฟังการพิจารณาคดี

คร้ังแรก  ณ  ศาลปกครองอุดรธานี  ตามวัน เวลาที่ศาลก าหนดนัดดังกล่าว 

 

วาระที่  ๑.๔   การขอลาออกของจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

14/2561  เมื่อวันศุกร์  ที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 มติ  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  14/2561   

เมื่อวันศุกร์  ที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัย 

 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอวาระ 

การพิจารณาแตง่ตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  แหง่

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้ว่า   

“การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหท้ าเป็นหนังสือแจ้ง  พรอ้มด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรอื 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่การประชุมเร่งด่วน  จะแจ้ง 

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17          

แหง่ขอ้บังคับดังกล่าว ที่ก าหนดไว้ว่า  “ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแตใ่นกรณีที่ประธาน 

หรอืเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่นจะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพจิารณาแต่งตั้งรักษา 

ราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  เป็นวาระที่ 3.1 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเร่งด่วน  

วาระที่  3.1   การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวทิยาลัยการบินนานาชาติ 

  รองศาสตราจารย์วริัตน ์ พงษ์ศริิ  ให้ข้อสังเกตว่า  การแตง่ตัง้รักษาราชการแทนคณบดี 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  ในระหว่างที่เงื่อนไขการลาออกยังไม่มผีลใชบ้ังคับ  จะด าเนินการได้หรอืไม่ 

ที่ประชุมได้สอบถามว่า  สภามหาวิทยาลัยสามารถยับยั้งการลาออกของ พลอากาศเอก  

วรฉัตร  ธารีฉัตร ได้หรือไม่  

ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า  หากพลอากาศเอกวรฉัตร  ธารฉีัตร   

มีความประสงค์จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติตามเดิม   

พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารีฉัตร  สามารถยกเลิกใบลาออกก่อนวันที่ระบุไว้ในหนังสือลาออกได้  

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบการขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ของ 

พลอากาศเอกวรฉัตร  ธารฉีัตร   

2. เห็นชอบแต่งตั้ง  พลอากาศเอกอารมย์  ปัทวี  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดี 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

 ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอวาระ 

การพิจารณาอนุมัตขิอใช้เงินสะสมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ในรายการที่ค้างจา่ยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงิน ๒๑,๙๕๐,๕๓๕.๒๔ บาท  (-ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหา้หมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาท 

ยี่สิบสี่สตางค์-)  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  แหง่ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้ว่า  “การเรียกประชุมสภามหาวทิยาลัยใหท้ าเป็นหนังสอืแจ้ง   
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ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พร้อมดว้ยระเบียบวาระการประชุมและหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 

เจ็ดวัน  เว้นแตก่ารประชุมเร่งด่วน  จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ 

ทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17  แหง่ขอ้บังคับดังกล่าว ที่ก าหนดไว้วา่  “ให้ด าเนินการ 

ประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณีที่ประธานหรอืเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่นจะจัดไว้ 

ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณาอนุมัติการขอใช้ 

เงนิสะสมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ในรายการที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑   

เป็นเงนิ ๒๑,๙๕๐,๕๓๕.๒๔ บาท  (-ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่ 

สตางค์-) เป็นวาระที่ 3.2   

 

วาระที่ 3.2  การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิสะสมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ในรายการท่ี

ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงนิ ๒๑,๙๕๐,๕๓๕.๒๔ บาท  (-ยี่สิบ

เอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-) 

 มติ  ที่ประชุมอนุมัติการขอใช้เงนิสะสมของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ในรายการ 

ที่ค้างจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นเงนิ ๒๑,๙๕๐,๕๓๕.๒๔ บาท (-ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสน

ห้าหมื่น  ห้าร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-) โดยมเีงื่อนไขให้เบิกจ่ายได้เฉพาะรายการค่าใช้จ่าย             

ที่จ าเป็นเร่งด่วนไปก่อน  โดยความเห็นชอบของอธิการบดี  ส่วนรายการค่าใช้จ่ายใดที่สามารถ

ชะลอการจ่ายได้ให้ชะลอไว้ก่อน  จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่ 

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจะสิ้นสุด  และเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย   

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   

มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  4.2 การพิจารณาอนุมัติการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา   หลักสูตร 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน  วิทยาลัยการบิน

นานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม 

   ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  ดังนี้  

1. รายรับต่อปีของวิทยาลัยการบินนานาชาติในหลักสูตรนี้ มีจุดคุ้มทุนในการรับนักศึกษา 

จ านวนกี่คน  ยกตัวอย่างสถาบันการศกึษาเอกชนแหง่หนึ่ง จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเกียวกัน 

เก็บค่าธรรมเนียมการศกึษา  ภาคการศกึษาละ  200,000 บาท เมื่อวทิยาลัยการบินนานาชาติขอปรับ

อัตราค่าธรรมเนียมการศกึษาแล้วค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้เพียงพอหรอืไม่ 

  2.  การจัดการเรียนการสอนควรเน้นภาษาอังกฤษ เนื่องจากปัจจุบันมสีายการบิน 

นานาชาติเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก เมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะได้มีทักษะภาษาอังกฤษ

สามารถสื่อสารและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าท างานในสายการบินต่างประเทศได้ 

3.  อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรนีจ้ะต้องเป็นผู้มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอน  

อาจารย์ตอ้งเป็นมอือาชีพในสาขาวิชาดังกล่าว  

  4.  กรณีอาจารย์ภายในวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ยังขาดประสบการณแ์ละทักษะในการ 

ซ่อมเครื่องบิน  ต้องเพิ่มพูนความรู้ความช านาญ หรือการจ้างอาจารย์ภายนอกที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ

มาช่วยสอน เพื่อเป็นสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรดังกล่าว 

5.  กรณีที่วทิยาลัยการบินนานาชาติ ส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณท์ี่กรมการบิน 

พลเรือน มีการเรียกเก็บเงินรายละ 40,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นด าเนินการผิดวินัยการเงินการคลัง 

เนื่องจากเก็บค่าธรรมเนียม 20,000 บาท แต่ส่งไปฝึกประสบการณ์ 40,000 บาท จะท าให้เกิดภาระทาง

การเงนิแก่วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

6.  ให้จัดท ารายละเอียดในเรื่องจุดคุ้มทุน และให้ท าตารางเปรียบเทียบการใชจ้า่ยเงนิต่อ 

นักศึกษา 1 คน 
 

 มติ  ที่ประชุมให้วทิยาลัยการบินนานาชาติไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

วาระที่  4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม             

 ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  พ.ศ. ....  

 นายทรงยศ  โรจนวีระ ได้ใหค้วามเห็นต่อที่ประชุมว่า  เพื่อความถูกต้องในเนือ้หาของ   

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี  พ.ศ. ....  ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้น า (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ 

พัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ขอ้บังคับ และประกาศประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม พิจารณาอีกครั้ง 

เมื่อผ่านคณะกรรมการดังกล่าวใหค้วามเห็นชอบแล้ว จึงน าข้อบังคับดังกล่าวเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย 

ลงนาม และประกาศใชต้่อไป  อนึ่ง  ต้องพิจารณาระยะเวลาทีค่าบเกี่ยวระหว่างระยะเวลาการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณบดีคณะต่าง ๆ ด้วย แต่ถ้าเกิดเหตุการณใ์นข้อ 7 (8) มหาวิทยาลัยสามารถให้ 

พ้นจากต าแหน่งคณบดีได้เลย  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้น า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย                   

การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี พ.ศ. ... เสนอคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ 

และประกาศประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม พิจารณาอีกครั้ง ก่อนน า (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว

เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

 

  ประธานการประชุม  ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอวาระการพิจารณา  (ร่าง)  ประกาศ 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง  แนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศกึษา  ซึ่งเป็นไปตาม 

ข้อ  12  แหง่ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  วา่ด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554   

ที่ก าหนดไว้วา่  “การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหท้ าเป็นหนังสือแจ้ง  พร้อมด้วยระเบียบวาระการ

ประชุมและหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้องใหก้รรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแตก่ารประชุมเร่งด่วน  

จะแจง้ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับ 

ข้อ  17 แห่งข้อบังคับดังกล่าว ที่ก าหนดไว้วา่  “ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณี 

ที่ประธานหรอืเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

  มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพิจารณา  (ร่าง)  

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง  แนวปฏิบัติในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา    

เป็นวาระที่ 4.4 

 

วาระที่  ๔.๔ การพิจารณา  (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง  แนวปฏิบัติ 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. แก้ไขชื่อประกาศ  เป็นประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  ข้อก าหนดในการ 

ด าเนนิการเกี่ยวกับการจัดการศกึษา 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. ให้แก้ไขข้อความในข้อ 1-ข้อ 3 ดังนี้ 

1.  ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาบรรยาย  ให้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเบิกค่าสอนได้  

เฉพาะกรณีที่มนีักศึกษาเกิน ๑๐๐  คนเท่านั้น 

 กรณีคณะใดมีเหตุผลและความจ าเป็นอื่น  ที่เป็นเหตุให้ต้องแบ่งกลุ่มในกรณีที่มี

นักศึกษาไม่ถึง 100 คน  ให้เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัตเิป็นรายกรณี 

2.  ในการเบิกจ่ายเงนิค่าตอบแทนการสอน ใหเ้บิกจ่ายได้เฉพาะจากเงินรายได้ของ 

โครงการ  โดยอยู่ภายใต้กรอบวงเงินรายรับของหลักสูตร และกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้เท่านัน้ จะเบิกจ่าย

จากเงนิรายได้ส่วนอื่นหรอืเงนิสะสมมิได้ 

3.  ในกรณีที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย จนเป็นเหตุให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ 

ประมาณการ  คณะสามารถจัดการเรียนการสอนได้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ  แต่คณะไม่สามารถเบิก

จา่ยเงนิค่าตอบแทนการสอนได้  

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  โดยให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ                         

สภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน  41  คน   

 ด้วยกองสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 

นครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาขออนุมัตปิระกาศนียบัตรและอนุมัติ 

ปริญญาใหแ้ก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศกึษา 2561 จ านวน   

41 คน  ประกอบด้วย 

1. ผูส้ าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง จ านวน 1 คน  โดยผ่านการ 

พิจารณาคุณสมบัติการส าเร็จการศกึษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษา 

และการประเมนิผลการศกึษาตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕9 
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

สาขาวิชาช่างซ่อมบ ารุงอากาศยาน 1 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

2. ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 39 คน  โดยผ่านการพิจารณา 

คุณสมบัติการส าเร็จการศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตนิิยม พ.ศ. 2549   

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

นครพนม ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2556  และระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

คณะวทิยาการจัดการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  (บธ.บ)   

สาขาวิชาการจัดการ 34 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  

สาขาวิชาการบัญชี 3 

คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 39 

3. ผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท  จ านวน 1 คน  โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ 

การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยนครพนม วา่ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554  

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จ านวน (คน) 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 1 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1 

  ทั้งนี ้ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนมได้ตรวจสอบและ

รับรองความถูกต้อง  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่  ๙/2561  เมื่อวันที่   

๑๕ พฤศจกิายน  2561 

2. คณะกรรมการสภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่   

12/2461 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 

3. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17  (6)  แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

นครพนม  พ.ศ. 2548   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อพิจารณาอนุมัตปิระกาศนียบัตรและอนุมัติ 

ปริญญาให้แก่ผู้ส าเร็จจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา  2561  จ านวน  41  คน  

 รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ 

นางมุทุดา  แก่นสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า  รายชื่อผูส้ าเร็จ 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศกึษา  2561  จ านวน  41  คน   ได้ผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้  และไม่มนีักศึกษารายใดค้างจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 มติ  ที่ประชุม 

๑. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน  

๒.  อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ีประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๑ จ านวน ๓๙ คน 

๓. อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน 

 

วาระที่  5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  

มอบหมายหน้าที่สภาวิชาการเพิ่มเติม 

  สภาวิชาการ  มหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่  9/2561   

เมื่อวันที่  21 กันยายน  พ.ศ. 2561 ได้พิจารณาและเห็นว่า  เพื่อให้อ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ                

มีความครอบคลุมการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึน้  จึงเห็นสมควรก าหนดบทบาท

หนา้ที่เพิ่มเตมิของสภาวิชาการ  ดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองการเปิดหลักสูตร  ปิดหลักสูตร และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

2. พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บังคับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 

งานด้านวิชาการ และการบริหารงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณากลั่นกรองการจัดการศกึษาระบบพิเศษของมหาวิทยาลัย 

4. พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) นโยบายการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

5. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัตสิ าเร็จ 

การศกึษา และขออนุมัตปิริญญาและประกาศนยีบัตรต่อสภามหาวิทยาลัย   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงได้น าบทบาทหน้าที่เพิ่มเติมของสภาวิชาการ 

มาด าเนินการยก (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่สภาวิชาการ 

เพิ่มเติม  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

นครพนม  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่สภาวิชาการเพิ่มเติม   

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง มอบหมาย

หน้าที่สภาวิชาการเพิ่มเติม โดยให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย 

 

วาระที่ 5.3 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร) 

 

วาระที่ 5.4 การพิจารณารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  และประเมินผล 

การบรหิารงานรอบ 1 ปี  ของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อสังเกตดังนี้  

  1.  เกณฑก์ารประเมนิด้านที่  1  ด้านความรู้/ประสบการณ ์ ค่าน้ าหนักคะแนนของผูรั้บ 

การประเมินเท่ากับ  10  คะแนน  คณะกรรมการประเมินฯ ควรเพิ่มค่าน้ าหนักคะแนนให้มากขึ้นกว่าเดิม 

เนื่องจากเป็นการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้รับการประเมิน  มาใช้ในการบริหารและพัฒนา

หน่วยงาน  ในกรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน

การบิน จึงจะสามารถบริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติได้ เนื่องจากบริบทของวิทยาลัยนี้ จะมีความ

แตกต่างจากบริบทของคณะหรือวิทยาลัยอื่น  ค่าน้ าหนักคะแนนในด้านนี้ จึงควรมีค่าสูงมากกว่าที่

คณะกรรมการประเมินฯ  ก าหนดไว้  

 2.  เกณฑก์ารประเมนิด้านที่ 2 ด้านความรับผดิชอบในหนา้ที่  ที่ประชุมเห็นว่า 

ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนมากเกินไป  ให้คณะกรรมการประเมินฯ  พิจารณาทบทวนโดยการปรับลดหรือ

แบ่งคา่น้ าหนักคะแนนไปให้ในการประเมินด้านอื่น  

1.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ควรเพิ่มเติมรายละเอียดใหชั้ดเจนและเป็น 

รูปธรรมมากยิง่ขึ้น 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า  เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นกลาง และเป็นธรรมแก่ผู้รับการ

ประเมิน เห็นควรให้คณะกรรมการประเมินฯ  น าผลคะแนนการประเมินไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง               

โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น   และด าเนินการ

ประเมินใหมอ่ีกครั้ง จากนั้น  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ   น าผลคะแนนการประเมินไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง               

โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินในแต่ละด้านให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และ

ด าเนินการประเมินใหม่อีกครั้ง จากนั้น  ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 

วาระที่ 5.5 การพิจารณาขอหารอืหลักการเทียบโอนต าแหน่งทางวชิาการจาก 

 สถาบันอุดมศึกษาอื่น 
 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  การเทียบต าแหนง่ทางวิชาการจากสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่นสามารถด าเนินการได้ โดยหลักการเทียบโอนการเทียบต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบัน 

อุดมศกึษาอื่น ให้ผ่านการพิจารณาเทียบต าแหน่งทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง          

ทางวิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ โดยใหใ้ช้เอกสารที่ขอยื่น              

เทียบต าแหน่งทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ 

จ านวน 5 ราย  ที่ขอเทียบโอนต าแหนง่ทางวิชาการ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการเทียบต าแหน่งทาง

วิชาการจากสถาบันอุดมศกึษาอื่นได้  โดยให้ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

เพื่อด าเนนิการต่อไป 

 มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยนครพนมทั้ง 5 ราย ด าเนนิการขอเทยีบต าแหน่ง 

ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้ยื่นเรื่องขอเทียบโอนต าแหน่งทางวิชาการไปยัง

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม (ก.พ.ว.) เพื่อด าเนนิการต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการ และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเทยีบต าแหน่งทางวชิาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  

โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

(ก.พ.ว.) แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่ 5.6 การพิจารณาขอหารือหลักการในการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทาง 

 วิชาการ กรณขี้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และการนับภาระงานย้อนหลัง 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.อนิรุทธิ์  ผลคลี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ชีแ้จงต่อ

ที่ประชุมว่า  เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ  ที่เกษียณอายุราชการแล้ว มีความประสงค์

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์  ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมมีการจัดการเรียน

การสอนทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา จึงขอหารือสภามหาวิทยาลัยใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

 1.  หลักการในการด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ กรณี ข้ าราชการ                    

ที่เกษียณอายุราชการ และการนับภาระงานย้อนหลัง 

 ที่ประชุมให้ความเห็นว่า  มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ 

 2.  ขา้ราชการที่เกษียณอายุราชการแลว้  และบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการ

พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์                   

พ.ศ. 2554 ได้หรอืไม่  

 ที่ประชุมให้ความเห็นว่า  มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ 

       3.  กรณีตามข้อ 1 ผูเ้สนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  สามารถนับระยะเวลา 

ที่รับราชการรวมกับระยะเวลาที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ได้หรอืไม่ 

 ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ให้ความเห็นว่า  อาจารย์ที่สอนระดับ  

อุดมศึกษาสามารถไปช่วยสอนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ แต่ไม่สามารถนับเป็นภาระงานได้  ซึ่งจะเป็น

การเสียโอกาสของอาจารย์ท่านนั้น   ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า  ตั้งแต่เริ่มแรกของมหาวิทยาลัยนับภาระ

งานสอนของอาจารย์ที่สอนระดับอาชีวศึกษาเป็นแบบใด สภามหาวิทยาลัยสามารถเขียนออกมาในรูปของ

ข้อบังคับ ระบุว่าให้สามารถนับภาระงานที่มีการเรียนการสอนระดับอาชีวศกึษาเข้ามารวมไว้ด้วย เพราะจะ

ได้น าไปใช้ในการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

4.  อาจารย์ที่สอนระดับอุดมศกึษา 1 ภาคการศกึษา และสอนระดับอาชีวศกึษา  

1 ภาคการศึกษา สามารถนับภาระงานสอนระดับอาชีวศึกษา  เป็นภาระงานสอนเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการได้หรอืไม่ 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เมื่อปรึกษา

กับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้รับค าตอบว่าขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยหรอืสภามหาวิทยาลัย โดยที่

สภามหาวิทยาลัยอาจจะก าหนดสิทธิประโยชน์ไม่ต่างจากสถานภาพเดิม ที่อาจารย์คนนั้นบรรจุเป็น
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ยกตัวอย่างเช่น  มหาวิทยาลัยอาจต่อสัญญาจ้างอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ               

ไปแล้ว โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 65 ปี เป็นอย่างน้อย หรือมหาวิทยาลัยควรท า

หนังสือหารือไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อผ่านเรื่อง และปรึกษาหารือไปยัง

กระทรวงการคลังว่ามหาวิทยาลัยด าเนินการได้หรือไม ่
 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์รายนี้ 

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้อาจารย์รายนี้ ขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ได้  โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  โดยให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    

ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  ในการจา้งพนักงานที่มีอายุเกิน  60 ปี  ว่าสามารถด าเนินการได้หรอืไม่  
 

มติ  ที่ประชุม  

 1. เห็นชอบในหลักการ และมอบให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการพิจารณาการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ กรณีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และการนับภาระงานย้อนหลังจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  จ านวน  1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                    

ดร.ทัศนา  ประสานตรี 

2. ให้มหาวิทยาลัยหารอืไปที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับ 

หลักการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ กรณขี้าราชการที่เกษียณอายุราชการและการนับ              

ภาระงานย้อนหลัง และให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการออกข้อบังคับต่อไป 

 

วาระที่ 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  

  ประธานการประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนให้แก่ผูด้ ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  เดือนละ 12,500.- บาท ยกตัวอย่างเช่น  

ถ้าเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น จะมีค่าตอบแทนให้กับผูด้ ารงต าแหนง่นายกสภามหาวิทยาลัย  เดือนละ 

30,000 – 50,000 บาท เนื่องจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของนายกสภามหาวิทยาลัยมีมากขึน้ 

จงึเห็นควรก าหนดอัตราค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยในอัตราเดือนละ 50,000 บาท โดยเบิกจ่าย

จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ที่ประชุมให้ความเห็นว่า  หากค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัยในอัตราเดือนละ 

50,000 บาท ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย และมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้ ถือวา่รับได้ โดยใหน้ า

(ร่าง)  ระเบียบฉบับดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ขอ้บังคับ และประกาศ
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และ

ประกาศใช้ต่อไป  

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข้อ 5 “ให้ผูด้ ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตรา 

เดือนละไม่น้อยกว่า  ๕๐,๐๐๐  บาท  ” แก้ไขเป็น “ให้ผูด้ ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ได้รับเงนิ

ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท”  

2. ให้เพิ่มบทเฉพาะกาลดังนี้  “การด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบนี ้ ให้ถือ 

ปฏิบัติส าหรับผูด้ ารงต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัยคนต่อไป”  

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยค่าตอบแทน

นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย  

และให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจ า 

สภามหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณา ก่อนน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และ

ประกาศใช้ต่อไป  

 

วาระที่  5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้ง  ดร.วิโรจน์  ลักขณาอดิศร  เป็นท่ีปรกึษา 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ขออนุญาตที่ประชุมเสนอวาระการพิจารณา  จ านวน  

2 เรื่อง คือ  การพิจารณาข้อหารอืการน าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า 

สมัยใหม ่ของวิทยาลัยธาตุพนม  ไปเปิดสอน  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  และ 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการเปิดหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพและมัธยมศกึษา 

ตอนปลาย  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)  ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12   

แหง่ขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่ก าหนดไว้ว่า   

“การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหท้ าเป็นหนังสือแจ้ง  พรอ้มด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรอื 

เอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่การประชุมเร่งด่วน  จะแจ้ง 

ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แห่งขอ้บังคับดังกล่าว ที่ก าหนดไว้ว่า  “ให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแตใ่นกรณีที่ประธาน 

หรอืเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งดว่นจะจัดไว้ล าดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

  มติ  ที่ประชุมอนุญาต 

 1.  ให้บรรจุวาระการประชุม  เรื่อง  การพจิารณาข้อหารอืการน าหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของวิทยาลัยธาตุพนม  

ไปเปิดสอน  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  เป็นวาระที่ 5.9 

 2.  ให้บรรจุวาระการประชุม เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ 

การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและมัธยมศกึษาตอนปลาย  เตรยีมวิศวกรรมศาสตร์ 

หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)  เป็นวาระที่  5.10 

 

วาระที่  ๕.๙ การพิจารณาข้อหารอืการน าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการ 

 ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของวทิยาลัยธาตุพนม  ไปเปิดสอน  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยี 

 อุตสาหกรรมศรสีงคราม   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า  วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  

เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  3/2553  เมื่อวันที่   

2  เมษายน  พ.ศ. 2553  ตามมาตรา 4 แหง่พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบัน  

อุดมศกึษา  พ.ศ. 2550  ดังนัน้  การน าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า 

สมัยใหม ่ของวิทยาลัยธาตุพนม  ไปเปิดสอน  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  ถือเป็น 

การจัดการศกึษาภายใน  มิใช่การจัดการศกึษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบในหลักการให้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา                   

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  

2. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรกึษาหารอืไปที่ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา กรณีการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่  ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงครามเป็นการจัดการศึกษาภายใน หรอื 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  ๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 และมัธยมศกึษาตอนปลาย  เตรยีมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่  

 พ.ศ. 2562) 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะว่า  ในหลักการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถจัดท าหลักสูตรดังกล่าว  เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พร้อมกันได้หรอืไม่  โดยให้ศกึษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่นที่เคยท าหลักสูตรลักษณะนีม้าแล้ว อาทิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื  หรอืหลักสูตรที่เป็นแนวทางร่วมกันระหว่างหลักสูตร 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ กับมัธยมศกึษาตอนปลาย มีบางสถาบันที่ท าไปแล้ว อาทิ  สถาบันเทคโนโลยี 

จติรลดา  ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถท าหนังสอืเพื่อขอเข้าไปศกึษาดูงานได้ 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ 

มัธยมศกึษาตอนปลาย  เตรยีมวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)   

 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

วาระที่  6.1 ก าหนดการศึกษาดูงานสถาบันโคเซ็น  ประเทศญี่ปุ่น 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  6.2 ก าหนดการศึกษาดูงานสาธารณรัฐสหภาพพม่า 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  6.3 รายงานข้อมูลการรับสมัครและจ านวนผู้มาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบ TCAS ในรอบที่  1 ประเภทการรับด้วย

แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 

  ที่ประชุมได้ให้ให้ข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงการบริหารภายในให้มีความ 

เข้มแข็ง  โดยเฉพาะอาจารย์ต้องมีความเข้มแข็งดา้นวิชาการ ต้องมีการปรับรื้อระบบการจัดการเรียน 

การสอนของอาจารย์ ใช้หลักการให้รางวัลเพื่อการจูงใจ   

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  1/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒   

  ที่ประชุมเห็นชอบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2562  เป็นวันเสาร์  ที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุม  ๑6.๐๐ น. 

 

(ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ภาวิช  ทองโรจน์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

    ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน ์ มังคละคีรี) 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 
 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้ส านักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


