
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  2/2562 

วันเสาร์  ที่  16  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.30  น.    

ณ  ห้องประชุมรวยเพชร ชั้น 1 โรงแรมมารวยการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร. ภาวิช  ทองโรจน์  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  พลเอก ดร.วิชิต  ยาทิพย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นายทรงยศ  โรจนวรีะ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

10.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

11.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

12.  นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑3.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑4.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

๑5. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑6.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑7.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑8. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑9. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจสำคัญ) 

ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเอือ้  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

5.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

7.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

8.  นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ภาวิช ทองโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ตอบข้อหารอืเกี่ยวกับ

 การได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ขอหารือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เกี่ยวกับการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  ซึ่งมีสิทธิได้รับ

เงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินได้ไม่เกิน 6 เดือน ตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงิน

ประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538 และ           

ที่ แก้ ไขเพิ่ ม เติม  และกฎ ก .พ .อ . การได้ รับ เงินประจำตำแหน่ งของข้ าราชการพลเรือ นใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556 ว่าเมื่อผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีดำรงตำแหน่งครบ 6 เดือน             

หากมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงนิประจำตำแหน่งแล้ว จะสามารถจ่ายเงินเดือนเหมาจ่ายโดย

ใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ ายเงินเดือน              

เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งอิการบดี พ.ศ. 2559 ได้หรอืไม่ 

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งว่า  ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 มาตรา 17 (11) และ (12) กำหนดให้ สภามหาวิทยาลัยมี

อำนาจและหน้าที่ในการวางระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงาน การเงิน การจัดหา

รายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรณีนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากการดำรง

ตำแหน่งให้กับผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี โดยที่สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ              

ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว  ดังนั้น กรณีนี้จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  ในการพิจารณา

อนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย                  

โดยการพิจารณาอนุมัตเิป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พัฒนพงษ์   วันจันทึก  รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุม เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอหารอืไปที่สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ              

ตอบกลับมา  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารทีแ่นบให้ที่ประชุมทราบ  

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  1.2 หนังสือกรมบัญชีกลาง  เรื่อง  การจ้างบุคคลที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 

 ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง เพื่อขออนุมัติจ้างผู้ที่     

มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 33 ราย ตามหลักเกณฑ์การจ้างผู้ที่มีอายุครบ            

60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยใช้เงนิงบรายได้และงบประมาณ

แผ่นดิน ดังนี้ 

1. ประเภทผู้บริหาร จำนวน 10 ราย 

2. ประเภทวิชาการ จำนวน 20 ราย 

3. ประเภททั่วไป จำนวน 3 ราย 

 กรมบัญชกีลางพิจารณาแล้ว ได้แจง้ว่า  

 1.  ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มถิุนายน 2546 กำหนดโดยสรุปว่า การจา้ง 

ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ให้จ้างได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้

ความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และระยะเวลาการจ้างให้จ้างได้           

คราวละ 1 ปีงบประมาณ อัตราค่าจ้างไม่เกินอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างครั้งสุดท้ายก่อนการ

เกษียณอายุราชการ โดยส่วนราชการตอ้งขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

 2.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 มาตรา 17 (2) (7) (8)  

และ (9) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยในการควบคุ มดูแลกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยโดยสรุปว่า ให้มีหน้าที่ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย พิจารณา

ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี  ศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์พิเศษ และ

แต่งตั้ งและถอดถอนศาสตราจารย์ เกียรติ คุณ  รองศาสตราจารย์   รองศาสตราจารย์พิ เศษ                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้า      

ส่วนราชการ 

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551                

ซึ่ง ออกตามอำนาจมาตรา 17 (2) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 กำหนด   

ข้อ 4 ข้อ 8 วรรคสามและข้อ 8 (11) สรุปว่า พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้าง

และแต่งตั้งเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยโดยได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน

รายได้ของมหาวิทยาลัยในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน   

หกสิบปีบริบูรณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ สำหรับอัตราค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่าง

บุคคลที่จะจ้างกับมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี ้หลักเกณฑ์การจา้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กำหนด โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนมได้กำหนดตำแหน่งของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภท

ทั่วไป วชิาชีพเฉพาะ หรอืเชี่ยวชาญเฉพาะ 

4. เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยนครพนม  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม                 

พ.ศ. 2548 กำหนดใหส้ภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนตำแหน่งบริหาร วิชาการและ

ทั่วไป รวมทั้งออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551            

ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์  โดยหลักเกณฑ์    

การจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  

ประกอบกับลักษณะการจ้างตำแหน่งดังกล่าว มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ปีงบประมาณ

ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ที่กำหนดให้

ไม่เกิน 1 ปีงบประมาณ ตามข้อ 1 ดังนั้น การจ้างบุคคลผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มหาวิทยาลัย

นครพนมสามารถดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติฯ กำหนด โดยไม่ตอ้งขออนุมัติกระทรวงการคลัง   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานบุคคล 

มหาวิทยาลัยควรออกข้อบังคับเป็นการเฉพาะในการบริหารงานบุคคล เช่น  

- กระบวนการในการทำสัญญาจา้ง  

- การกำหนดคุณสมบัติของผู้ทีไ่ด้รับการต่อสัญญาจา้ง 

- การคัดกรองโดยมีคณะกรรมการพจิารณาการต่อสัญญาจ้าง ซึ่งมหาวิทยาลัย 

แต่งตั้ง  และไม่ควรให้คณะ/วิทยาลัยดำเนินการเอง โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (กบม.) 

 ทั้งนี้  ที่ประชุมได้ขอให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตรวจสอบการต่ อสัญญาจ้าง

อาจารย์เป็นลูกจ้างช่ัวคราวของคณะครุศาสตร์  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร  

อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ อาจารย์ไม่เข้าสอนนักศึกษาตามตารางที่กำหนด 

เช่น อาจารย์เข้าสอนในช่วงเริ่มต้นภายหลังจากนั้นให้นักศึกษารุ่นพี่เข้าสอนแทน หรือเมื่อถึงช่วงใกล้

สอบอาจารย์จะสอนชดเชยแทน เป็นต้น 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  รับทราบ 

 2.  มอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

1/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2562 

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  

1/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  12  มกราคม  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุม 

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ)ิ   

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาผลการพจิารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ 

ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์ของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร กรณีถูกพักราชการตามคำสั่งมหาวิทยาลัย

นครพนม  ที่  2258/2561  ลงวันที่  6  กันยายน  พ.ศ. 2561)   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่ง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม   

  มติ  ที่ประชุมมอบให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง)  

การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการจัดแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม  

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน  28  คน   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวน (คน) 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 15 

รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 15 

1.  ผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จำนวน 1 คน โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ   

การสำเร็จการศึกษา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่ าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี                    

พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าดว้ยการให้ปริญญาเกียรตนิิยม พ.ศ. 2556   

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวน (คน) 

วิทยาลัยธาตุพนม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 1 

รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 1 

2. ผูส้ำเร็จการศกึษาระดับปริญญาโท  จำนวน 12 คน  โดยผ่านการพิจารณา 

คุณสมบัติการสำเร็จการศกึษา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 
 

คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร / สาขาวิชา จำนวน (คน) 

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  

สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 7 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 4 

คณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.)  

สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 1 

รวมผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 12 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  15  คน   

2. อนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดับปริญญาตร ี ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  1  คน   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    3.  อนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดับบัณฑิตศกึษา  ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  ๑๒  คน   

  4.  มอบบัณฑิตวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ต่อไป 

 ๕.  รับรองมติวาระที่  ๕.๑  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  

2/2562 เมื่อวันเสาร์  ที่  16 กุมภาพันธ์  2562   

วาระที่  5.2 การพิจารณาแต่งตั้งรองประธานสภาวิชาการ  และกรรมการและเลขานุการ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง   

1. ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย   ธนาพงศธร เป็นรองประธาน 

สภาวิชาการ   

2. รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร   ตำแหน่ง  รองอธิการบดี   

เป็นกรรมการและเลขานุการสภาวชิาการ  

3. ใหม้หาวิทยาลัยไปดำเนนิการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ต่อไป 

วาระที่ 5.3 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษาที่ขอกำหนด 

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

วาระที่ 5.4 รายงานการประชุมลับ 

(การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 

ประเมินผลงานทางวชิาการข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยังคงดำรงตำแหน่งครู

และขอเลื่อนวิทยฐานะ) 

วาระที่  5.5  การพิจารณารายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพองค์กร คุณสมบัติ

ลักษณะต้องห้าม  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา และปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบรกิาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพองค์กร  

คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการ  โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ  กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ...  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. ...  โดยมอบมหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของสภามหาวิทยาลัย  

วาระที่ 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการประเมินผลการบริหารงานของผู้มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. ...  

  มติ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การประเมินผลการบรหิารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. .... โดยให้

มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.8 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น  

 มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาของชุมชน 

ในท้องถ่ิน  มหาวิทยาลัยนครพนม  ประกอบด้วย 

 1.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณชิย์ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

 2.  นายพิชัย  เสนจันทร์ฒิไชย 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

3.  นายสอย  เพชรฤทธิ์ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพร  ยุวรี 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

5.  นายชิระ  ควรรณสุ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

6.  นายอนันต์  สุวรรณหงส์ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

7.  นายวัชรโรจน์  แก้วปราชญ์ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

8.  นายปรีชา  เจตินัย 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 

9.  นายโชคดี  มังคละคีรี   

     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กรรมการ 

10.  นายวีรเดช  ชามาตร   

       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กรรมการ 

11.  นายเทยีมศักดิ์  เวียนศรปีระเสริฐ 

       ผู้แทนองค์กรเอกชน       กรรมการ 

12.  นายสมหมาย  ศรีจันทร์   

       ผู้แทนองค์กรเอกชน       กรรมการ 

13.  นายธานี  ทุมประเสน   

        ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ   

วาระที่  5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต   

 และ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)                 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)   

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ                

สภามหาวิทยาลัย 

2. ไม่เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑติ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)   

โดยให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะเปิดทำ

การเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของด้านหลักสูตร  และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. รับรองมติวาระที่  5.9  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  

2/2562 เมื่อวันเสาร์  ที่  16 กุมภาพันธ์  2562   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4. มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.10 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา 

ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  จำนวน   

2  หลักสูตร 

1. อนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาจนี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560)   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นางสาวภาวิณ ี เรืองจริารัตน์ 1.  นางสาวภาวิณ ี เรืองจริารัตน์ คงเดิม 

2.  นางสาวธัญจิรา  ศรีกระจ่าง 2.  นางสาวกาญจนา   

สิรสิิทธิมหาชน 

ลาออก 

3.  นางสาวจิตต์โสภิณ  

พิเชษฐ์ลดารมณ ์

3.  นางสาวจิตต์โสภิณ  

พิเชษฐ์ลดารมณ์ 

คงเดิม 

4.  นางสาวพัทธ์วริน   

อรรคศรวีรโชต ิ

4.  นางสาวพัทธ์วริน   

อรรคศรวีรโชต ิ

คงเดิม 

5.  นางสาวปรียากร  บุญธรรม 5.  นางสาวปรียากร  บุญธรรม คงเดิม 

2. อนุมัตเิปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ.256๑) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรใหม่ 

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.  นายเจษฎา  ไชยตา 1.  นายเจษฎา  ไชยตา คงเดิม 

2.  นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช 2.  นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช คงเดิม 

3.  นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 3.  นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ คงเดิม 

4.  นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 4.  นายสุรศักดิ์  แสนพรหม คงเดิม 

5.  นายนิพนธ์  กัลยาเรอืน 5.  นางสาวนันท์นภัสร์  เพ็ชรพงศ์ สิน้สุดสัญญาจา้ง 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษาของ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  จำนวน  2  หลักสูตร ได้แก่   

      1.1  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจนี  (หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2560)  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก อาจารย์ธัญจิรา ศรีกระจ่าง  

เป็น อาจารย์กาญจนา  สิริสิทธิมหาชน    

      1.2  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.256๑)  

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จาก อาจารย์นิพนธ์ กัลยาเรอืน  เป็น  อาจารย์

นันท์ภัสร์  เพ็ชรพงศ์  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.10  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  

2/2562 เมื่อวันเสาร์  ที่  16 กุมภาพันธ์  2562   

3. มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่ 5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขสถานที่จัดการเรียนการสอน  

อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบการเพิ่มสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  จากวิทยาลัย 

ธาตุพนม เป็น 3 ห้องเรียน ได้แก่ สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  วิทยาลัยเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรมศรสีงคราม และวิทยาลัยนาหว้า 

 2.  เห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  ที่เป็นบุคลากรของบรษิัท  

ซีพี ออลล์  จำกัด (มหาชน) จำนวน  2  คน  ได้แก่  นางสุนันท์  เสรีวงศ์  และนางอรวรรณ  

ไชยมาตย์   

 3.  เห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชา 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)   จำนวน  23 คน  

 4.  รับรองมติวาระที่  5.11  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  

2/2562 เมื่อวันเสาร์  ที่  16 กุมภาพันธ์  2562   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5. มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศกึษาหลักสูตร 

 บัญชีบัณฑติ  ปีการศึกษา 2561-2565 การปรับปรุงแก้ไขสถานที่จัด 

การเรียนการสอน  อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม  

 1.  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการรับนักศกึษาหลักสูตรบัญชีบัณฑติ   

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  ปีการศึกษา 2561-2565  จากเดิมปีการศึกษาละ 80 คน  

เป็นปีการศึกษาละ 200 คน  

 2.  เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากเดิมคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เป็น 5 ห้องเรียน  ได้แก่  สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี   คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  และวิทยาลัย         

นาหว้า 

  3.  เห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑติ  (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2561)  จำนวน  2  คน  ได้แก่  รองศาสตราจารย์  ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร   

และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ขจิต  ณ  กาฬสินธุ์ 

 4.  เห็นชอบการเพิ่มอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรบัญชีบัณฑติ  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2561)   จำนวน  21 คน  

 ๕.  ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการออกประกาศหรอืระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ 

ในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  โดยหลักสูตรที่จะเปิดภาคพิเศษ  ต้องเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQR:Thai Qualification Register) จงึจะ

สามารถเปิดภาคพิเศษได้ 

 6.  รับรองมติวาระที่  5.12  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี  

2/2562 เมื่อวันเสาร์  ที่  16 กุมภาพันธ์  2562   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  7.  มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่ 5.13  การพิจารณาหลักสูตรที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 หลักสูตร  

จาก 6 คณะ/วิทยาลัย ระดับอุดมศกึษา และหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงาน            

ตามเกณฑ์การกำกับมาตรฐานอยู่ในระดับน้อย จำนวน 3 หลักสูตร จากการ

รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน 

(สิงหาคม 2561- มกราคม 2562)  

 มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ทัง้ ๔ ข้อ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 รายงานงบการเงนิ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561  

 ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม โดยใหเ้สนอเป็นวาระเพื่อพิจารณาในการประชุม 

ครั้งต่อไป 

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม โดยให้เสนอเป็นวาระเพื่อพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

ปิดประชุม  ๑๖.๐๐ น. 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๙  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ภาวิช  ทองโรจน์) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


