
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  ๑3/2562 (สามัญ) 

วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา  ๐๙.00  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

8.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

9.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑1.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑4.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

๑5.  อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

16.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

17.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เน่ืองจากมภีารกิจสำคัญ) 

1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ดร.สุภัทร  บุญส่ง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

6.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

7.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

9.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

11.  นางสาววรรณรุจ ี ยันทะแย้ม นิตกิร 

เปิดประชุมเวลา  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  1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่าย 

งบประมาณกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2562  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าดว้ยกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย 

นครพนม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ในข้อ ๔ (๘)              

ให้รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนและสถานะการเงินของกองทุนต่อสภามหาวิทยาลัยทราบเป็น

ประจำทุกปี โดยคณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรมได้จัดสรรงบประมาณเงนิรายได้จากกองทุน

วิจัยและนวัตกรรม ในแผนปฏิบัติราชการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการกำกับติดตามผล                 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ สิ้นสุด

ปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว  

ในการนี้  คณะกรรมการกองทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ  จึงเสนอรายงานผล 

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ 

การใช้จ่ายงบประมาณกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเร่งด่วน 

 -  ไม่มี 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  ๔.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย               

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย 

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....   โดยให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) 

ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป โดยใหผ้่านการตรวจสอบจาก 

ดร.สุภัทร  บุญส่ง ที่ปรกึษาสภามหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

วาระที่  ๔.๒ รายงานการประชุมลับ 

  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียน

การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัย

นครพนม  ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน 

 มติ  ที่ประชุม  

 1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัย 

นครพนม ประจำปีการศึกษา  2562 จำนวน 4 คน  (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.1) 

 2. รับรองมติวาระที่ 5.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

13/2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน 

มติ ที่ประชุม  

 1.  อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ประจำปีการศึกษา  2562  จำนวน  57 คน (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2) 
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 2.  ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 ๓.  รับรองมติวาระที่ 5.๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่ 

13/2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 

วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓) (มคอ.2) 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

  มติ ที่ประชุม  

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

เวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๓) (มคอ.2) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

นครพนม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ (ตามเอกสารแนบวาระที่ ๕.๓) 

 2. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรฯ ตามข้อเสนอแนะของ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ 

 ๓. รับรองมติวาระที่ 5.๓ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

13/2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 

  ๔. มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่ 5.4 การพิจารณารายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                 

รอบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบหน่ึงปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

  มติ ที่ประชุม 

๑.  รับทราบรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

รอบประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบหน่ึงปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

  ๒.  ให้คณบดีบัณฑติวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินฯ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

วาระที่ 5.5 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี             

บัณฑิตวิทยาลัย  ผู้อำนวยการวทิยาลัยนาหว้า และผู้อำนวยการวทิยาลัย

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม รอบการประเมิน  การปฏิบัติหน้าที่                 

ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง     

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมศรสีงคราม รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับ                

การแต่งตั้ง  ตามรายชื่อที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอต่อที่ประชุม    

วาระที่  5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การเก็บเงนิค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ

การศึกษาระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศกึษา พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (รา่ง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเก็บเงิน      

ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา และคา่ธรรมเนียมอื่น ๆ ของการศึกษาระดบัปริญญาตรีและ 

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

วาระที่  5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย                  

การศึกษาวิจยัและการทดลองในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (รา่ง) ข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาวจิัย 

และการทดลองในสัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ... ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่ 5.10 การพิจารณารายงานผลการกำกับติดตามของคณะกรรมการกำกับติดตาม 

การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม (รอบระยะเวลา ๖ เดือน) 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 มติ ที่ประชุม 

 ๑. รับทราบรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินการประกันคุณภาพ

ศึกษาตามเกณฑ์และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษา  ทุกระดับในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยนครพนม รอบระยะเวลา 6 เดือน 

 ๒. ใหม้หาวิทยาลัย และงานประกันคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จนิดา  งามสุทธิ   

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 

        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

    

    (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


