
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  7/2562 (สามัญ) 

วันศุกร์  ที่  12  กรกฎาคม  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.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

10.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

11.   นายศรสีุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑3.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

14. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑5.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑6.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑7.  อาจารย์กิตตศิักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

18.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

19.  อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจสำคัญ) 

ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี   ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  อาจารย์เอื้อ  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

6.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

7.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

8.  นายสุชาติ  ศรอีุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

9.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

11.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

12.  นางสาววรรณรุจ ี ยันทะแย้ม นิตกิร 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง   

 รายงานความก้าวหน้าการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2562 ได้มมีตเิห็นชอบแต่งตัง้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบิน

นานาชาติ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่  034/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 น้ัน 

 ในการนี้  คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงฯ   ได้รายงานความก้าวหนา้การสอบหา

ข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบหมายเลข...) 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานการประชุม ได้ขออนุญาตที่ประชุมบรรจุวาระเร่งด่วนเพิ่มเติม 1 เรื่อง คือ  

การพิจารณาอนุมัตกิารขอใช้เงนิสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของวิทยาลัยการบิน

นานาชาติ  เป็นวาระที่ 3.4  ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย                   

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

  มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระเรื่อง การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของวทิยาลัยการบินนานาชาติ  เป็นวาระที่ 3.4 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 1.2.1 รายงานความก้าวหน้าการเตรยีมความพร้อมในการปรับเปลี่ยน

สถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/256๒  เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕6๒  และครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2562  ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง

คณะกรรมการศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม      

ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  นั้น 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. .... จำนวน  6  ครั้ง  ได้แก่ 

1. วันที่  25 มิถุนายน 2562  โครงการ “การประชุมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อ 

เตรยีมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ”  มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งสิน้  774  คน 

2. วันที่  28  มิถุนายน  2562   โครงการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  วทิยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

3. วันที่  3  กรกฎาคม 2562  โครงการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พืน้ที่มรุกขนคร  (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการ  สถาบันวิจัย           

และพัฒนา  และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์) 

4. วันที่  9  กรกฎาคม  2562  โครงการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่พนมบุรินทร์  (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

คณะวศิวกรรมศาสตร์  และคณะวทิยาศาสตร์) 

5. วันที่ 18 กรกฎาคม  2562  โครงการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่นาหว้า-ศรสีงคราม  (วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

ศรสีงคราม  และวิทยาลัยนาหว้า) 

6. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โครงการประชาพิจารณ์ (ร่าง) พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่ศรีโคตรบูรณ์  (สำนักงานอธิการบดี  คณะเกษตรและ

เทคโนโลยี  วทิยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  และบัณฑติวิทยาลัย) 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.2 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561  

  ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 

ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ำเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศกึษา 

2561 ในวันที่  11  ธันวาคม 2562  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 1.2.3 รายงานจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าทุกระดับ ในปีการศึกษา 2562  

 ตามที่ งานรับเข้านักศึกษา กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย

นครพนม ได้เสนอรายงานจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าทุกระดับ ในปีการศกึษา 2562  ข้อมูล  ณ  วันที่ 4 

กรกฎาคม 2562  รวมทั้งสิน้จำนวน  3,453 คน  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

6/2562  เมื่อวันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

6/2562  เมื่อวันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562    

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง 

การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและ

พฤติกรรมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาหนังสือติดตามการขอให้พักงานการปฏิบัติหน้าที่และถอดถอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนพงษ์  วันจันทกึ จากการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  3.3 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และกล่าวโทษผู้กระทำผิดกฎหมายและ/หรอืวินัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนพงษ์  วันจันทกึ และพวก กระทำผิดวินัยและกฎหมาย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  3.4 การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มติ  ที่ประชุม  

 1. ให้วิทยาลัยการบินนานาชาติ  ไปดำเนินการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย            

ในการขออนุมัติใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 15,887,761.95  

บาท (สิบห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ว่านำไปใช้

ในรายการใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าใดในแต่ละรายการ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการการเงิน

และงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป 

2.  ให้วิทยาลัยการบินนานาชาติ ดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรมครูการบิน และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 การพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

  กรณหีนังสือร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศริ ิ ดำรงภคภากร 

 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้มติที่ประชุมตามวาระที่ 3.2 เน่ืองจากเป็นวาระที่มี

เน้ือหาสาระเช่นเดียวกับวาระที่ 3.2  

  

วาระที่  4.2 การพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ  

ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัย 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  ให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 040/2562 เรื่อง  แต่งตั้ง 

คณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ  ข้อบงัคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัย  

ลงวันที่ 14  มิถุนายน  2562   

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศ

ประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 

 1) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ   ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย  กรรมการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 3) นายทรงยศ  โรจนวีระ    กรรมการ 

 4) ดร.สุภัทร  บุญส่ง    กรรมการ 

 5) อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา   กรรมการ 

 6) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เลขานุการ 

 7) เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

วาระที่  4.3 การพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ 

 สำนักวิทยบรกิาร  เฉพาะราย นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญกุศล 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักวิทยบรกิารไปดำเนินการเลือกผู้แทนบุคลากร 

ของสำนักวิทยบรกิาร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ 

สำนักวิทยบรกิาร ให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2555 

วาระที่  4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขอัตราค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และ

อัตราเบี้ยประชุม  พ.ศ. 2560 

 มติ  ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 715 คน 

  มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 715 คน  (ตามเอกสารแนบ

วาระที่ 5.1)ประกอบด้วย 

1)  ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Commercial Pilot Licence  จำนวน 5 คน   

2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 388 คน   

3) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี จำนวน 308 คน 

4) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท  จำนวน  1๔  คน 



-8- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

7/2562  ในวันศุกร์  ที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน 

มติ  ที่ประชุม 

1. อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 55 คน (ตามเอกสารแนบวาระ

ที่ 5.2) ประกอบด้วย 

1) ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Commercial Pilot Licence  จำนวน 2 คน   

2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน   

3) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี จำนวน 49 คน 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

7/2562  ในวันศุกร์  ที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.3 การพิจารณาให้สัตยาบันให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัย

นครพนม 

มติ  ที่ประชุมให้สัตยาบันเห็นชอบอัตลักษณ์ของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563    
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  

ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563    

2. ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.5 รายงานการประชุมลับ 

  การพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีนครพนม  

วาระที่  5.6 รายงานการประชุมลับ 

  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร 

วาระที่  5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

 มติ   ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง 

วิชาการ พ.ศ. .... 

 มติ   ที่ประชุมให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.9 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย 

วาระที่  5.10 รายงานการประชุมลับ   

การพิจารณารายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนประเด็นความผิด 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 

 เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

  มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบ(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคมี  (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม   

 2.  รับรองมติวาระที่  5.11  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

7/2562  ในวันศุกร์  ที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)  

  มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562)  ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 2.  รับรองมติวาระที่  5.12  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

7/2562  ในวันศุกร์  ที่  12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา               

และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล  ระหว่าง สำนักงาน

ส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิิทัล กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  7/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจทิัล  ระหว่าง สำนักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจ

ดิจิทัล กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

ปิดประชุม  เวลา 14.00 น. 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

    (อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


