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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  5/2562 (สามัญ) 

วันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.00  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น 5 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร. สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  งามสุทธิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

9.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

10.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

11.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑2.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

13. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑4.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

๑5.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑6.  อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

17.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจสำคัญ) 

1.  ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

2.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

5.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

6.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

7.  นางสาววรรณรุจ ี ยันทะแย้ม นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 หนังสือสำนักตรวจเงนิแผ่นดินจังหวัดนครพนม  เรื่อง  ข้อสังเกตจาก 

  การตรวจสอบรายงานการเงิน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2561   

  ของมหาวิทยาลัยนครพนม 
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ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62
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ตามที่  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม  ได้ส่งรายงานของผู้สอบบัญชีและ

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้  ผู้ว่าการ

ตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม  ได้จัดทำข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

รายงานการเงนิ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของมหาวิทยาลัยนครพนม  

ในการนี้  สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม  ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  หากดำเนินการเป็นประการใดแล้ว  โปรดแจ้งผลการ

ดำเนนิการดังกล่าวไปให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนมทราบด้วย 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัย 

1. เพื่อทราบหนังสือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม  ที่ ตผ 0055.6 นพ/

349  ลงวันที่  24 เมษายน  2562  เรื่อง  ข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน  สำหรับปี

สิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2561  ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

2. ให้มหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบรายงานการเงิน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม  และรายงาน

ผลการดำเนนิการให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

  มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบ  

2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

นครพนม  ให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  1.2 หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ของพลเอกวิชิต  ยาทพิย์ 

ด้วยพลเอกวิชิต  ยาทิพย์  ได้ยื่นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เพื่อขอ

ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งนี ้ ตั้งแต่

วันที่  8  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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ประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ขออนุญาตบรรจุวาระการประชุม  จำนวน  

2  เรื่อง  ประกอบด้วย   

 วาระที่  1.3  การพิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

 วาระที่  1.4   การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  

 วาระที่  1.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรองศาสตราจารย์   

ดร.สุมนต์  สกลไชย  จากที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

 ซึ่งเป็นไปตามข้อ  12  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554  ที่กำหนดไว้ว่า  “การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหท้ำเป็นหนังสือแจ้ง   

พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุมและหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า

เจ็ดวัน  เว้นแต่การประชุมเร่งด่วน  จะแจ้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการ

ทราบขณะประชุมก็ได้”  ประกอบกับข้อ  17  แห่งข้อบังคับดังกล่าว ที่กำหหนดไว้ว่า  “ให้ดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ  เว้นแต่ในกรณีที่ประธานหรือเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะจัด

ไว้ลำดับใดของวาระการประชุมก็ได้” 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุมตามที่ประธานการประชุมเสนอ 

วาระที่  1.3 การพิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร   

เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  1.4 การพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง 

1.  ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน  ตำแหน่ง  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันที่  12  พฤษภาคม 2562 เป็นต้น

ไป 

  2.  ดร.สิทธิพงษ์  อินทรายุทธ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  

และนางสาวฤทัยรัตน์  คำไพ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภททั่วไป  ตำแหน่งนิติกร  สังกัด

กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นครพนม  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี  12  พฤษภาคม 2562  เป็นต้นไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

วาระที่  1.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรองศาสตราจารย์   

 ดร.สุมนต์  สกลไชย  จากที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นท่ีปรกึษา 

 มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งของรองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย  

จากที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นท่ีปรกึษามหาวิทยาลัยนครพนม 

2. เห็นชอบให้  นายราชัย  อัศเวศน์  สิ้นสุดการเป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

นครพนม  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

4/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2562 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่

4/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบิน

นานาชาติใช้เงนิไม่เป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม)   

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาหนังสือร้องเรยีน  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ   

 ดำรงภคภากร)   

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาความเห็นประกอบการพจิารณา  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

 นครพนม  เรื่อง  การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

1. รับทราบ  

2. ใหม้หาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการตามความเห็นของรองศาสตราจารย์  

ดร.สุมนต์  สกลไชย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

วาระที่  4.2 รายงานการประชุมลับ 

 (การพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์

ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม  กรณกีารพักราชการผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิร ิ ดำรงภคภากร  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม   

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

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน  1,136  คน   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จจากมหาวิทยาลัย 

นครพนม ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  1,136  คน  (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.1) 

ประกอบด้วย 

(1)  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณชิย์ตรี-เคร่ืองบิน  จำนวน 4 คน 

(2)  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จำนวน  877  คน 

(3)  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี จำนวน  231  คน 

(4)  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  จำนวน  24  คน 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.1.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

 จากมหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน  28  คน   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติประกาศนียบัตรและอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สำเร็จจากมหาวิทยาลัย 

นครพนม ประจำปีการศึกษา  2561  จำนวน  28  คน  (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.1.1) 

ประกอบด้วย 

 (1)  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  จำนวน  23  คน 

 (2)  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ี จำนวน  5  คน 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.1.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยนครพนม  จำนวน  6  หลักสูตร 

  ๕.2.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑)  จาก 

อาจารย์จงใจ  เตโช  เป็น อาจารย์อัครพล  ไชยโชค  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  

 2.  รับรองมติวาระที่   5.2.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่   

5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้ กองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน   สำนักงานอธิการบ ดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 



-8- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

  ๕.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะครุศาสตร์ดำเนินการยกเลิกสัญญาจ้างอาจารย์ 

อัญชนา  เถาว์ชาลี  เน่ืองจาก  ไม่มาปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  และหากคณะ 

ครุศาสตร์จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562  อาจารย์อัญชนา  

เถาว์ชาลี  ต้องกลับมาปฏิบัติงานก่อนวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖2  โดยให้คณะครุศาสตร์ทำ

สัญญาจ้างใหม่  และห้ามมิให้เรื่องเช่นน้ีเกิดขึ้นอีก   

๕.2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตร   (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๑) จาก 

อาจารย์ธนเทพ  ปะตังถาเน  เป็น อาจารย์สุรพงศ์  รัตนะ  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.3  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  

5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ๕.2.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร   (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๐)  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

จาก อาจารย์ภาณุพงษ์  ประจงค้า เป็น อาจารย์วทัญญา  นามบุรี และจาก อาจารย์เฉลิมชาติ  

ธีระวิริยะ เป็น อาจารย์สุธาสินี  ขออ้อมกลาง  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.4  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  

5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้ กองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน   สำนักงานอธิการบ ดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ๕.2.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร   (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ประกอบด้วย 

 1)  จาก อาจารย์ทิพาภรณ์  หอมดี  เป็น อาจารย์นาถ  สุขศีล 

 2)  จาก อาจารย์ก้องรัฐ  นกแก้ว เป็น อาจารย์วชิรกรณ์  เสนาวัง  

 3)  จาก อาจารย์แสงสุรยี์  พังแดง  เป็น อาจารย์พงฬนธี  มณกีุล  

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.5  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  ๕.2.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร   (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง                   

พ.ศ. ๒๕๕๘)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  รับรองมติวาระที่  5.2.6  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้ กอ งส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน   สำนักงานอธิการบ ดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  ๕.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  

จำนวน  2  หลักสูตร   

5.3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการบิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการบิน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

2.  รับรองมติวาระที่  5.3.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้ กองส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยน   สำนักงานอธิการบ ดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

5.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 มติ  ที่ประชุม 

 1. เห็นชอบปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนา

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ  โดยมีเงื่อนไขว่า  

คณบดีคณะครุศาสตร์จะต้องเสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน 

จนกว่านักศกึษาคนสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา   

 2.  รับรองมติวาระที่  5.3.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  

จำนวน  10  หลักสูตร   

 ๕.4.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) (มคอ.2)  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๕.4.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

สังคมศึกษา (หลักสูตรสี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)  (มคอ.๒)  คณะครุศาสตร์   

มหาวิทยาลัยนครพนม   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  ๕.4.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย  (หลักสูตรสี่ปี )  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒)  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรสี่ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.3  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  ๕.4.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรสี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (หลักสูตรสี่ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.4  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

 ๕.4.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา  (หลักสูตรสี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร

สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.5  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  ๕.4.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย  (หลักสูตรสี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จนิดา  งามสุทธิ  ขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมขออนุญาตถอนวาระการประชุม  

  ๕.4.7  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรสี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร

สี่ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.7  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  ๕.4.8  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒)  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.8  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  ๕.4.9  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีศึกษา  (หลักสูตรสี่ปี )  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรสี่ปี) 

(หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562) (มคอ.2)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.9  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  ๕.4.10  การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒) (มคอ.๒) 

คณ ะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญ ชี  และบัณ ฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยนครพนม   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน

ก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) (มคอ.2)  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4.10  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่  5/2562 ในวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

วาระที่  5.5 การพิจารณาสรุปผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และ

ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา  2561 (รอบ 9 เดือน) 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  รับทราบสรุปผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย  

และระดับสถาบัน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ ๙ เดือน)  ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ 

  2.  ให้มหาวิทยาลัยกำกับติดตามให้คณะ/วิทยาลัยดำเนินการพัฒนาหลักสูตร

อย่างชัดเจน  โดยให้แก้ไขจุดบกพร่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

วาระที่  5.6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระดับขั้นพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษา  และระดับอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัย 

 นครพนม   

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้นำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศกึษา  มหาวิทยาลัย 

นครพนม  ไปพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.7 การพิจารณารายงานสถานะทางการเงิน  มหาวิทยาลัยนครพนม  ไตรมาส 1  

 และไตรมาส 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานะทางการเงิน  มหาวิทยาลัยนครพนม               

ไตรมาส 1 และไตรมาส 2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และให้มหาวิทยาลัยไป

ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบทะเบียนตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร  

มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายละเอียดทะเบยีนตำแหน่ง  

ประเภทผู้บริหาร  โดยให้ปรึกษาหารอืกับ รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย  ก่อนนำส่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาระที่ 5.9 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควร

ดำรงตำแหน่งคณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทิน การสรรหาคณบดี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม     

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของ 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรง 

ตำแหน่งคณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนีนครพนม  โดยให้คณะกรรมการสรรหาฯ  ไปดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัย 



-17- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

วาระที่ 5.10 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง     

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ 

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ 

ได้รับการแต่งตั้ง 

วาระที่  5.11 การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งท่ีปรกึษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม  จำนวน    

3  ราย  ประกอบด้วย 

1. พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ 

2. พลตำรวจเอกสนอง  วัฒนวรางกูร 

3. ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ภาวิช  ทองโรจน์ 

วาระที่  5.12 การพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  เห็นชอบแต่งตั้ง  นายเดชา  ดีผดุง  เป็นท่ีปรกึษามหาวิทยาลัยนครพนม   

 วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  บันทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการ

มหาวิทยาลัยประชาชน  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสรมิ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Starup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสิน 

 กับมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

 1. เห็นชอบ (ร่าง)  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัย 

ประชาชน  โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น  และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

ผู้ประกอบการ Starup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยนครพนม 

 2.  เห็นชอบหลักการในการลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ  

แต่ระหว่างน้ันยังไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการลงนามบันทกึ

ข้อตกลงความร่วมมือไปก่อนได้  เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย  และเมือ่ม ี

การประชุมสภามหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัยนำบันทกึข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  

 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป   

วาระที่  5.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม            

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. 2562 และ              

(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงาน 

 ของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. .... 

มติ  ที่ประชุมใหม้หาวิทยาลัยนำ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. 2562 และ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจ              

และการบัญชี  พ.ศ. ....  ไปพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยอีกคร้ัง   

วาระที่  5.15 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  ขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ถอนวาระการประชุม    

วาระที่ 5.16 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ตามที่  พลเอกวิชิต  ยาทิพย์  ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ  ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่  8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 เป็นไปต้นไป  

 ในการนี้  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ข้อ  ๕  กำหนดไว้ว่า  “ก่อนครบวาระ

การดำรงตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเก้าสิบวัน  หรอืเมื่อตำแหน่งกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิตามจำนวนตำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่กรณีที่จะไม่ทำการสรรหาตามข้อ ๑6” ประกอบกับ
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

ข้อ ๖ ของข้อบังคับดังกล่าว  กำหนดไว้ว่า “ในการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                      

แต่ละครั้ง ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

...”  

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

  ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหากรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

นครพนม ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

พ.ศ. ๒๕๕๖  ดังนี้ 

1. ผูท้รงคุณวุฒิที่ดำรงหรอืเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอุดมศกึษา  จำนวน   

1 คน  เป็นประธานกรรมการ ได้แก่  ศาสตราจารย์  ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ 

2. ผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งดำรงหรอืเคยดำรงตำแหน่ง 

กรรมการสภาสถาบันอุดมศกึษาหรอืดำรงหรอืเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดีในสถาบันอุดมศึกษา 

จำนวน  ๓ คน เป็นกรรมการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.เจรญิศักดิ์  โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ รองศาสตราจารย์  

นายแพทย์พิทยา  จารุพูนผล  และรองศาสตราจารย์  ดร.พยุง  มีสัจ 

3. ผูท้รงคุณวุฒิที่มถีิ่นที่อยู่หรือประกอบอาชีพประจำในจังหวัดนครพนม ไม่นอ้ยกว่า   

10 ปี  จำนวน ๑ คน  เป็นกรรมการ  ได้แก่  ดร.สมชอบ  นิตพิจน์ 

4. ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

ผูแ้ทนคณาจารย์ประจำซึ่งคัดเลือกกันเอง  จำนวน  ๑  คน เป็นกรรมการ ได้แก่ อาจารย์สันติสุข     

วรวัฒนธรรม 

5. คณบดี  ผูอ้ำนวยการ  และหัวหนา้ส่วนราชการหรอืหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

ที่มฐีานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งคัดเลือกกันเอง  จำนวน  ๑  คน  เป็นกรรมการ  ได้แก่  อาจารย์รชต  ตามา  

ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม 

6. ให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  หรอืบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เป็นเลขานุการ 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

วาระที่  5.17 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

องค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อบังคับ รายชื่อคณะกรรมการ 

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี

มอบหมาย เป็นประธาน 

อธิการบดี  

คณบดี เป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ 

กรรมการซึ่งแต่งตัง้จากบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินสิบสองคน  

เป็นกรรมการ 

1.  คณบดีคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2.  คณบดีสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี 

3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วทิยาลัย                         

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

4.  หัวหน้าวิชาเอกการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ 

5.  หวัหน้าวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร 

6.  ผูแ้ทนคณาจารย์ประจำวิทยาลัยการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ 

กรรมการซึ่งแต่งตัง้จากบุคลากรภายนอก

มหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน

เจ็ดคน เป็นกรรมการ 

1.  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สำนักงานนครพนม 

2.  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม 

3.  นายกสมาคมไทย-เวียดนาม จังหวัดนครพนม 

4.  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร 

5.  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ 

องค์ประกอบคณะกรรมการตามข้อบังคับ รายชื่อคณะกรรมการ 

รองคณบดีคนใดคนหนึ่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยการท่องเที่ยว

และอุตสาหกรรมบริการ 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 

อุตสาหกรรมบรกิาร  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระที่ 5.18 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

  (เพิ่มเติม) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้ ศาสตราจารย์   นายแพทย์วุฒิ ชัย  ธนาพงศธร                      

นำเรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง  พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์  เป็นกรรมการอำนวยการ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ  (เพิ่ ม เติม )  ไปพิจารณ าทบทวนอีกครั้ ง  และให้ นำเสนอ                       

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่  5.19 การพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ 

 คุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม  (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง  นายทรงยศ  โรจนวีระ  เป็นประธาน

คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัยนครพนม   

(แทนตำแหน่งท่ีว่างลง) 

วาระที่  5.20 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อเตรยีมความพร้อมในการ 

 ปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัย 

 ในกำกับของรัฐ 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่ อเตรียมความพร้อม              

ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ   

ประกอบด้วย 

 ๑.  นายเดชา  ดีผดุง     ประธานกรรมการ 

 ๒.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย  กรรมการ 

 ๓.  ดร.สุภัทร  บุญส่ง     กรรมการ 

 ๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   กรรมการ 

 5.  รองศาสตราจารย์  ดร.คำรณ  สิระธนกุล  กรรมการ 

 6.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

 7.  ดร.ฑีรัตม์  พิรยิะพลิน    เลขานุการ 

 8.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์   ปรชีา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  5/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  6/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  14 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  5/2562   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระที่  8  เรื่องอื่น ๆ   

  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  มหาวิทยาลัยขออนุญาตให้ 

สภามหาวิทยาลัยจัดการประชุมนัดพิเศษ  เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยการบินนานาชาติ

โดยเฉพาะ  ในวันพฤหัสบดี  ที่  23  พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น.  ณ  กรุงเทพมหานคร 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยนัดพิเศษ   

ในวันพฤหัสบดี  ที่  23 พฤษภาคม  2562  เวลา 09.00 น.  ณ  กรุงเทพมหานคร 

ปิดประชุมเวลา  ๑2.45  น. 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 

    เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

           ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


