
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  10/2562 (สามัญ) 

วันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.00  น.    

ณ  ห้องประชุมศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร 

อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  ศาสตราจารยย ์ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นายทรงยศ  โรจนวรีะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

11.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

12.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๑4.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑6.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

๑7.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑8.  อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

19.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

20.  อาจารย์ ดร.ฑรีัตม์  พิรยิะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ดร.สุภัทร  บุญส่ง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายรัฐศักดิ์  อนันตรยิกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นายนพพร  ประภาอาภรณ ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

6.  นายกิตต ิ นลิผาย ทีป่รึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

7.  อาจารย์เอื้อ  มูลสงิห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

8.  อาจารย์ ดร.สทิธิพงศ์  อินทรายุทธ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

10.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

11.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

12.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

13.  นางสาวนยิรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

15.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

16.  นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

  รายงานสถานะการปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

  ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการปิดหลักสูตรการศกึษา จำนวน 5 หลักสูตร  

ประกอบด้วย 

1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ 

เรียนรู้ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในการ

ประชุมครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มนีักศึกษาคงค้าง 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศกึษา (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2557) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่  5/2562             

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยมีสถานะของนักศึกษาคงค้าง จำนวน 14 คน 

  3.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในการประชุม 

ครั้งที่  13/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มนีักศึกษาคงค้าง  

  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัยนครพนม ในการประชุมครั้งที่  5/2561                  

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 โดยไม่มนีักศึกษาคงค้าง 

  5.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุม 

ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยไม่มีนักศึกษาคงค้าง ทั้งนี ้สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ดำเนินการลบข้อมูลหลักสูตรออกจาก

ระบบ CHECO เรียบร้อยแล้ว 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

9/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการนำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ครั้งที่  9/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562  เสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณารับรองในการประชุมคร้ังที่ 11/2562 ในเดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



-4- 

 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

การพิจารณารายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัยการบิน

นานาชาติ รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ                    

การแต่งตั้ง 

 ประธานการประชุม ได้ขออนุญาตบรรจุวาระการประชุมเรื่องเร่งด่วน จำนวน 2 วาระ 

โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องจากวาระที่ 3.1 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มมีตเิห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไป

พจิารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาจา้ง พลอากาศเอก วรฉัตร  ธารีฉัตร โดยขอบรรจุเป็นเป็นวาระที่ 

3.2 และวาระที่ 3.3 ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 ของขอ้บังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการประชุม

สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 วาระที่ 3.2  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

 วาระที่ 3.3  การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมตามที่ประธานการประชุมเสนอ 

วาระที่ 3.2   การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

  ประธานการประชุม ได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ

เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาจา้ง พลอากาศเอก วรฉัตร  ธารีฉัตร 

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารบริหารงานของวทิยาลัยการบินนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาราชการ

แทนอธิการบดี จึงขออนุญาตเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย  

พรลภัสรชกร ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัย

การบินนานาชาติ อกีตำแหน่งหนึ่ง 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร 

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการบิน

นานาชาติ อีกตำแหน่งหน่ึง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป  

วาระที่ 3.3   การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการบิน 

นานาชาติ โดยให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ ข้อ 6 (4) และ (6)                  

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ได้ขออนุญาตบรรจุวาระการประชุม 

เรื่องเร่งด่วน จำนวน 1 วาระ เพื่อขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตริ่างแผนงบประมาณ ประจำปี 

2563 ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีเงื่อนไขในการขอยืมเงินจาก

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเงินจำนวน 15,000,000 บาท โดยขอบรรจุเป็นเป็นวาระที่  3.4                    

ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย                   

พ.ศ. 2554  

  ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุมตามที่ ศาสตราจารย์  นายแพทย์ 

วุฒชิัย  ธนาพงศธร  เสนอ 

วาระที่  3.4 การพิจารณาอนุมัติร่างแผนงบประมาณ ประจำปี 2563 ของวิทยาลัยการบิน 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติกรอบวงเงนิงบประมาณของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 โดยมีเงื่อนไขขอยืมเงินจากมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 15 ล้านบาท (สิบห้า

ล้านบาทถ้วน)  

2.  อนุมัติให้ยกเลิกระเบยีบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ จำนวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

 (๑)  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ                  

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 (๒)  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเงิน การบัญชี และ

การงบประมาณเงินรายได้ของวทิยาลัยการบินนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 (๓)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลใน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

3.  อนุมัติให้วิทยาลัยการบินนานาชาติ ใช้ระเบียบการบริหาร ตามระเบียบ  

ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยนครพนมทุกฉบับ โดยมีเงื่อนไขให้ยกเว้นด้าน                  

การฝึกอบรมศษิย์การบิน และให้มีระบบบริหารในลักษณะพิเศษท่ีเป็นโครงการบรกิารวิชาการ

แบบต่อเน่ือง ซึ่งมีระเบียบเฉพาะตัวที่ต้องอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

วาระที่  3.5 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณปีระเด็น 

 เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ  และพฤติกรรมของกรรมการ 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  3.6 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรยีน  

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศริ ิดำรงภคภากร ลงวันที่ 1 มิถุนายน  

 2562  และลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562   

วาระที่  3.7 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาหนังสือขอติดตามผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย  

เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศริ ิ 

ดำรงภคภากร 

วาระที่  3.8 รายงานการประชุมลับ 

การพิจารณาหนังสือขอติดตามผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย  

เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ จำนวน 5 ฉบับ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญากิตติศักดิ์  ประจำปีการศึกษา 2561 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรและปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา              

จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน 

 ด้วยกองส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย 

นครพนม  ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรและปริญญา 

แก่ผูส้ำเร็จการศกึษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศกึษา 2562 จำนวน  15  คน   

ประกอบด้วย 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจำปีการศึกษา  2562 จำนวน 9 คน ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 

 2.  อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจำปีการศึกษา  2562  จำนวน  6 คน  ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

 3.  อนุมัติให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจำปีการศึกษา  2562 ราย นางสาวระวีวรรณ  มลผาลา ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร              

ครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจำคณะ

ครุศาสตร์อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา และไม่ได้รับเกียรตินิยมเน่ืองจากลงทะเบียน                    

เกินระยะเวลาที่กำหนด 

 4.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

10/2562  ในวันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

  5.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน 4 หลักสูตร  

 5.2.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 

จาก นายดำรงศักดิ์ อรัญกูล  เป็น นายคมกฤษณ์  ชูเรอืง 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.๑  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

10/2562  ในวันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 5.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) จาก นางสาววรรณดาเรศ  โภคาพานิช  เป็น  

นายสรพงศ์  อินธิแสง และจาก นายปรัชญา  ธงพานิช เป็น  นายธนเทพ  ปะตังถาเน 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.๒  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

10/2562  ในวันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

 3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 5.2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) จาก นายชินาพัฒน์ สกุลราศรี

สวย เป็น นางสาวอังศุมาลิน  สมเทพ 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.๓  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

10/2562  ในวันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 5.2.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

จาก นายชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์  เป็น นายชาญวิทย์  หาญรินทร์ 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.๔  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

10/2562  ในวันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.3 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า วาระการประชุมในวันนี้มีเป็นจำนวนมาก  

ทำให้ไม่สามารถพิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาและพนักงาน

มหาวิทยาลัย  ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ราย ได้ทัน ดังนั้น จงึเห็นชอบให้นำ

เรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่อง การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จำนวน 5 ราย  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.4 รายงานการประชุมลับ 

การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษา               

ให้เลื่อนวิทยฐานะครู ชำนาญการพเิศษ จำนวน  1 ราย 

วาระที่ 5.5 การพิจารณารายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และพิจารณาการต่อ 

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่อง การพิจารณารายงานผลการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่ 5.6 การพิจารณาอนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ              

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวชิาการของมหาวิทยาลัยนครพนม      

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่อง การพิจารณาอนุมัติการเทยีบเคยีงสาขาวิชา 

ที่กำหนดตำแหน่งทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนครพนม      

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่ 5.7 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี             

คณะเกษตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รอบการประเมิน                

การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง     

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 

การบรหิารงานของคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   

รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง  เสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่ 5.8 การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา      

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำเรื่อง การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏบิัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา  

ผู้ต้องหา จำเลย หรอืผู้ถูกฟ้องคดี อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

พ.ศ. .... 

 มติ  ที่ ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย                     

การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือ                

ผู้ถูกฟ้องคดี อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. .... โดยให้แก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไขให้ใช้ข้อบังคับฉบับน้ี เฉพาะกรณกีารขอปล่อย
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ชั่วคราวในคดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  คดีหมายเลขดำที่ อท99/2560 

คดีหมายเลขแดงที่ อท38/2561 ทั้งน้ี ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยนำระเบียบดังกล่าว                 

ไปศกึษา เพื่อนำกลับมาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง 

วิชาการ พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงาน 

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

การเทยีบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวชิาการ 

 จากสถาบันการศึกษาอื่น พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การเทยีบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวชิาการจากสถาบันการศึกษาอื่น  

พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย               

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย               

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....   เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ

ประชุมครั้งต่อไป 
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วาระที่  5.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และ

ส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง 

ส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

วาระที่  5.15 การพิจารณาการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  โครงการก่อสร้าง

และบริหารอาคารหอพักนักศกึษา (Built Operation Transfer, BOT) 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility  

Study)  โครงการก่อสร้างและบริหารอาคารหอพักนักศกึษา (Built Operation Transfer, BOT) 

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่  5.16 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  บันทกึความเข้าใจ/บันทกึข้อตกลง                    

ความร่วมมือ จำนวน 3 ฉบับ 

 5.16.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) บันทกึความเข้าใจ ระหว่าง  

Chongqing Technology and Business University (CTBU) และมหาวิทยาลัยนครพนม  

 5.16.2  (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม  

กับ สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย ในการจัดการแข่งขันเคร่ืองบินบังคับวิทยุ

ระดับอุดมศกึษา ครั้งท่ี 1  

5.16.3  (ร่าง) บันทกึข้อตกลงกำหนดโครงการความร่วมมือทางวชิาการด้าน 

การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตโคเนื้อ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม สหกรณ์

เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า วาระการประชุมในวันนี้มีเป็นจำนวนมาก  

ทำให้ไม่สามารถพิจารณา (ร่าง)  บันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลงความร่วมมอื จำนวน 3 ฉบับ 

ดังกล่าวได้ทัน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณาในการประชุม 

ครั้งต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง)  บันทกึความเข้าใจ/บันทกึข้อตกลง 

ความร่วมมือ จำนวน 3 ฉบับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

วาระที่ 7.1 ระบบการรายงานสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย  

  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์   ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตนขออนุญาต

ยกตัวอย่างการจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โดยในบางมหาวิทยาลัยมีการเสนอรายงานสถานะ

ทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน หรือทุกรายไตรมาส โดยรายงานสถานะทางการ

เงินดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณเงินรายได้ไป

เท่าใด คณะใดมีรายได้ลดลงหรือเพิ่มขึ้น ได้รับเงินจัดสรรเท่าใด ตั้งเบิกไปแล้วเท่าใด คิดเป็นร้อยละ

เท่าใด เนื่องจาก มหาวิทยาลัยใช้ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ ระบบ GFMIS อยู่แล้ว จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถดูงบการเงินได้ทุกวัน และสามารถตรวจสอบได้

ว่าคณะใดบริหารจัดการได้ดีหรอืบริหารไม่เป็นไปตามแผน 

ประธานการประชุมได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการตามข้อเสนอแนะของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์    

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการจัดทำรายงานสถานะ 

ทางการเงินเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุกเดือน หรอืเป็นรายไตรมาส      

วาระที่ 7.2 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ฝ่ายเลขานุการได้แจง้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ซึ่งเป็น                       

การประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  ในวันศุกร์  ที่  ๑  พฤศจิกายน  2562  

ณ  มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 1๓.๓0 น. 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

    (อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 


