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ณ  ห้องประชุมรวยเพชร  โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

8.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

10.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

11.   นายศรีสุข  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 

 

๑6.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑7.  อาจารย์กิตตศิักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

18.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

19.  อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ หรอืติดภารกิจสำคัญ) 

นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  อาจารย์เอื้อ  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

6.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

7.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

8.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

9.  นายสุชาติ  ศรอีุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

10.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

11.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

12.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

13.  นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม นิตกิร 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

1.1.1 การประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมสัญจร  

ตามที่ รัฐบาลได้เตรียมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่อย่างเป็น 

ทางการ  (ครม.สัญจร) เป็นครั้งแรกของรัฐบาลปัจจุบัน ในระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562      

โดยเบื้องต้นมีกำหนดประชุมไว้ที่จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร ซึ่งถือเป็นการประชุมพื้นที่กลุ่มจังหวัด

ภาคอีสานตอนบน  ดังนั้น  จึงมอบหมายให้ นายวัชรินทร์  เจียวิริยบุญญา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์               

ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดี  และ ดร.ฑีรัตม์   พิริยะพลิน ให้การต้อนรับ  

และเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพื่อสนับสนุนงบประมาณที่เป็น

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย โดยให้ขอคำปรึกษาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้                

ให้แต่งตั้งบุคคลในสำนักงานอธิการบดี 1 คน เป็นเลขานุการ  
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2  การเข้าร่วมประชุมหลักสูตรคุณภาพยุคใหม่ 

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ตนได้มโีอกาสเข้าร่วมการประชุม 

หลักสูตรคุณภาพยุคใหม่ เมื่อเข้าไปตรวจสอบการรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศกึษาในระบบพิจารณา

ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) มหาวิทยาลัย

นครพนมมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 29 หลักสูตรเท่านั้น ซึ่งถือว่ามีจำนวนหลักสูตร

น้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษาอื่น  ทั้งนี้  ตนได้สอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมว่า จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี                    

ได้หรอืไม่ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรมได้ตอบว่า มหาวิทยาลัย

สามารถจัดทำหลักสูตรในลักษณะเช่นนั้นได้ แต่ต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เมื่อนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาแล้วต้องมีคุณภาพ มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  ที่มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล จงึเป็นอำนาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของสภามหาวิทยาลัย  
 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 1.1.3  การขออนุมัติในหลักการในการทบทวนคำสั่งและอำนาจหน้าที่ของ 

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ตามที่ สภามหาวิทยาลัยนครพนม  โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช  ทองโรจน์    

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ  ก่อน

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา จำนวน 5 ชุด  ประกอบด้วย 

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  009/2562  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

กลั่นกรองงบประมาณประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  010/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวนัที่ 1 เมษายน 2562 

3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  011/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

วิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา และบริการวิชาการประจำสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

4. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  012/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

พิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตรประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 1 เมษายน 

2562 

5. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  013/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

พัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 1 

เมษายน 2562 

  ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงคำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 3 ชุด  ได้แก่ 

1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  041/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

กลั่นกรองงบประมาณประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  050/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

3. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  057/2562  เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

พัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ลงวันที่ 12 

กรกฎาคม 2562 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โดยคณะกรรมการบางชุดยังประสบปัญหาในการดำเนินการ อาทิ องค์ประกอบของ 

คณะกรรมการไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  หรืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยังไม่มีความ

เหมาะสมเท่าที่ควร  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่ออนุมัตใินหลักการในการทบทวนคำสั่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 
 

 ประธานการประชุมให้ความเห็นว่า เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของค่าเบีย้ประชุม ดังนัน้ ตนจงึเห็นควรปรับลดจำนวนกรรมการในแต่ละชุดใหเ้หลือประมาณ 

3-5 คน 
 

 ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ให้ความเห็นว่า มาตรา 21 วรรคสอง  

แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562  บัญญัติไว้ว่า “ใหส้ภาสถาบันอุดมศกึษาแต่งตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภบิาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหาร            

ความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศกึษา” ดังนั้น  สภามหาวทิยาลัยจงึควรแต่งตัง้

คณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ด้วย เพื่อให้การบริหารงานของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภบิาล 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา  งามสุทธิ  ให้ความเห็นว่า  คณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตรประจำสภามหาวิทยาลัย ซึ่งตนเป็นประธานกรรมการ ตนขอ

อนุญาตเสนอให้ยุบคณ ะกรรมการชุดนี้   ปัญหาทางวิชาการที่ เกิดขึ้น  สภาวิชาการถือเป็น

คณะกรรมการชุดที่สำคัญ ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องวิชาการ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย

พิจารณา แต่ปัญหาคือ เรื่องที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภาวิชาการ มีข้อผิดพลาดมากมาย 

เนื่องจาก สภาวิชาการพิจารณาเพียงหลักการ ประกอบกับเมื่อสภาวิชาการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ

แก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบบางหน่วยงานก็ไม่ดำเนินการ แก้ไขปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ ทำให้คณะกรรมการชุดนี้ ต้องรับภาระในการตรวจสอบอย่างละเอียด 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบ

ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา  
 

 ประธานการประชุม ให้ความเห็นว่า  ให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร

ปรึกษาหารอืกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.จนิดา งามสุทธิ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในหลายมหาวิทยาลัย 

อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพาก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองอีกชุด เพราะสภาวิชาการไม่ได้

ตรวจสอบอย่างละเอียด พิจารณาเพียงหลักการ โดยคณะกรรมการชุดนีจ้ะอยู่เหนอืสภาวิชาการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.จินดา งามสุทธิ ให้ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการ

แต่งตั้ งบุคลากรภายในตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอสภาวิชาการ ในเรื่องหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการกำหนดให้

แต่ละหลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ (Learning  Outcome) ในแต่ละช้ันปีซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่ได้แจ้งเป็นทางการ แต่จะปรากฎในระบบพิจารณาความ

สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ซึ่งต้องแสดงสมรรถนะ

รายชัน้ปีในวิชาที่เรยีน ดังนัน้ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งทุกหลักสูตรต้องทบทวนเร่งด่วน                     
 

 มติ ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติหลักการในการทบทวนคำสั่งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  

โดยให้มีจำนวนกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุดประมาณ 3-5 คน  

 2.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

จริยธรรม และคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ตามมาตรา 21  วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562   
 

 1.1.4  คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร 

 ประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคนให้ความสนใจในการใช้บริการ

หอ้งสมุดน้อยลง เนื่องจาก หนังสือสามารถสืบค้นได้จากแอพพลิเคช่ันที่อยู่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งทำไหง้่าย

และสะดวกสบาย  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัว โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

ห้องสมุด  และเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง มีมุมสำหรับอาหารว่าง หรือมุมให้พักผ่อนนอนหลับได้                             

ทำห้องสมุดให้เหมือนบ้าน  ทั้งนี้  ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ จึงจำเป็นต้อง

มีคุณสมบัติในเรื่องความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  และมีความรอบรู้เรื่องวารสารทางวิชาการ จึงขอให้คณะกรรมการสรรหา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวด้วย เพื่อจะได้พัฒนา

สำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยต่อไป 
 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  รับทราบ      

 2.  เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร สรรหา

บุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร ตามที่ประธานการประชุมเสนอ     
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประธานการประชุม ขออนุญาตที่ประชุมบรรจุวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 3 วาระ ดังนี้ 

 1.  การพิจารณาทบทวนการแต่งตัง้ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 

สภามหาวิทยาลัย 

 2.  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของรักษาราชการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 3.  การแต่งตัง้กรรมการสรรหาผูอ้ำนวยการสำนักวิทยบริการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง) 
 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอ

เพื่อพิจารณา จำนวน 3 วาระ ตามที่ประธานเสนอ 
 

 ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ให้ความเห็นว่า  ตนเห็นด้วยในการที่จะ

ให้มกีารประเมินผลการบริหารงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี โดยขอใหด้ำเนินการประเมินตาม

ประเด็นที่กำหนดไว้ในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมนิผลการบริหารงานของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 
  

 ในการนี้  ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  ขออนุญาตบรรจุวาระ 

การประชุมในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจำนวน 3  วาระ  ดังนี้ 

 1.  คุณสมบัติของอาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 2.  การพิจารณาอนุมัตใิช้เงนิสะสม ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัย             

การบินนานาชาติ จำนวน 8,985,724.98 บาท  

 3.  การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(กลางปี) ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ   
  

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุมในระเบียบวาระที่ 4  

เรื่องสืบเนื่อง จำนวน 3 วาระ ตามที่เสนอ 
 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 ฝ่ายเลขานุการ ได้แจง้ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครัง้ที่ 

8/2562  ต่อที่ประชุม โดยขออนุญาตถอนวาระที่ 5.7  และนำวาระการประชุมลับ จำนวน 2 วาระ

ได้แก่  ระเบียบวาระที่ 3 และวาระที่  5.6  มาพิจารณาต่อเนื่องกัน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  รับทราบระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่ 

8/2562  

 2. อนุญาตให้ถอนวาระที่ 5.7 และอนุญาตให้นำวาระการประชุมลับ จำนวน  

2 วาระ  ได้แก่  ระเบียบวาระที่ 3 และวาระที่  5.6  มาพิจารณาต่อเน่ืองกัน 

 รายงานความก้าวหน้าการเตรยีมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพ 

ของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  

  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/256๒  เมื่อวันที่ ๑๑ 

พฤษภาคม ๒๕6๒  และครั้งที่  6/2562  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2562  ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง

คณะกรรมการศกึษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม      

ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  นั้น 

  ในการนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ (ร่าง) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. .... จำนวน  7  ครั้ง  ได้แก่ 

1. วันที่  25 มิถุนายน 2562  โครงการ “การประชุมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อ 

เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัยใน

กำกับของรัฐ”  มีผูเ้ข้าร่วมโครงการทั้งสิน้  774  คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิน้  220  คน 

2. วันที่  28  มิถุนายน  2562   โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ (ร่าง)  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม   

มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้  80  คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  57 คน 

3. วันที่  3  กรกฎาคม 2562  โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ (ร่าง)  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่มรุกขนคร  (คณะศลิปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์)  มีผู้เข้าร่วม

โครงการทั้งสิน้  221  คน  และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิน้ 85  คน 

4. วันที่  9  กรกฎาคม  2562  โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ (ร่าง)  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่พนมบุรินทร์  (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

คณะวศิวกรรมศาสตร์  และคณะวทิยาศาสตร์)  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิน้  162  คน  และ 

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  82  คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5. วันที่ 18 กรกฎาคม  2562  โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ (ร่าง)  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่นาหว้า-ศรีสงคราม  (วิทยาลัยเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมศรสีงคราม  และวทิยาลัยนาหว้า) 

6. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ (ร่าง)  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  พื้นที่ศรโีคตรบูรณ์  (สำนักงานอธิการบดี   

คณะเกษตรและเทคโนโลยี  วทิยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  และบัณฑติวิทยาลัย) 

7. วันที่  22  กรกฎาคม  2562  โครงการรับฟังความคิดเห็นประกอบ                      

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ....  ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยนำผลประชาพิจารณ์มาเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

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

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่                 

7/2562  เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 

สภามหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเร่งด่วน 

รายงานการประชุมลับ 

การพิจารณาเลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่  4.1 คุณสมบัติของอาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวชิาการ 
 

 มติ ที่ประชุม 

 1.  รับทราบ 

 2.  ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการออกประกาศ ว่าด้วยการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ สำหรับการขอตำแหน่งทางวชิาการ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการประชุมสภาวิชาการ   

วาระที่  4.2 การพิจารณาขออนุมัติใช้เงนิสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ 

มติ  ที่ประชุมอนุมัติใช้เงนิสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวนเงนิ 

ทั้งสิ้น 8,985,724.๙8 บาท  (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ้ดร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบ

แปดสตางค์)  เพื่อนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเร่งด่วน จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 

 1.  ค่าตอบแทนครูการบิน Fly Oz ที่บรรจุใหม่ จำนวน 16 คน ในเดือนสิงหาคม  

และเดือนกันยายน  พ.ศ. 2562  จำนวนเงิน ๑,๕๓๔,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแสนสามหมื่น                 

สี่พันบาทถ้วน)  ดังน้ี  

  1.1  ครูการบินเกรด F จำนวน 15 คน อัตราเงินเดือน 40,000 บาท และ         

ค่าที่พักเหมาจ่าย 7,000 บาท จำนวน ๑๕ คน รวมเป็นเงนิ ๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล้านสี่แสน               

หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

  1.2  ครูการบินเกรด E อัตราเงนิเดือน 55,000 บาท และค่าที่พักเหมาจ่าย 

7,000 บาท จำนวน ๑ คน เป็นเงนิ ๑๒๔,๐๐๐ บาท  (หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 2. ค่าเบี้ยประกันภัยอากาศยานกับบริษัท ไอคอน  อินชัวรันซ์ ตั้งแต่วันที่ 1 

เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๓๖,๕๗๖.๐๖ บาท  (สองล้าน                

สองแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสตางค์) 

 3. ค่าเบี้ยประกันภัยอากาศยานกับบริษัท ทิพยประกันภัย งวดที่ ๑ ซึ่งจะต้อง

จ่ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน ๒,๖๒๘,๒๖๙.๘๖ บาท (สองล้านหก

แสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบหกสตางค์)  และงวดท่ี 2 ที่จะครบกำหนด

ชำระในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒,๕๘๖,๘๗๙.๐๖ บาท (สองล้านห้าแสนแปด

หมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหกสตางค์)               
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  4.3 การพิจารณาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(งบกลางปี) ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

  มติ  ที่ประชุมไปดำเนินการดังน้ี 

1. ให้วทิยาลัยการบินนานาชาติชี้แจงประเด็นคำถามของนายก                           

สภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 คำถาม โดยให้ทำเป็นหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ให้วทิยาลัยการบินนานาชาติสรุปรายได้ทั้งหมด รายจ่ายทั้งหมด โดยจำแนก 

ตามปีงบประมาณแยกงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนศิษย์การบินใน

แต่ละปีการศึกษา จำนวนศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ข้อมูลบุคลากร 

ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์การศึกษา  โดยให้จัดทำข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้ง

วิทยาลัยฯ  จนถงึปีงบประมาณปัจจุบัน 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร 

 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน  57  คน   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ช่วยพยาบาล จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปี 

การศึกษา 2561 จำนวน  57  คน  ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

8/2562  ในวันศุกร์  ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 34 คน  ตามเอกสารแนบท้าย 

รายงานการประชุม  ประกอบด้วย 

1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา จำนวน 18 คน   

2) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตร ี จำนวน 16 คน 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

8/2562  ในวันศุกร์  ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

2. ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นครพนม  จำนวน  2  หลักสูตร   

 ๕.3.๑  การพจิารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต  

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2562) (มคอ.2) สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัย 

นครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

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

(มคอ.2)  สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.3.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

8/2562  ในวันศุกร์  ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ๕.3.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  (มคอ.2)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  (มคอ.2)  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.3.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี   

8/2562  ในวันศุกร์  ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖0)   

 (สมอ.08)  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

 มติ  ที่ประชุม 

 1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  วิทยาลัย                  

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรยีนที่ 1 

ปีการศึกษา 2560  

 2.  รับรองมติวาระที่  5.4  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

8/2562  ในวันศุกร์  ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๑)  (สมอ.08) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)  (สมอ.08)   

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  2.  รับรองมติวาระที่  5.5  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่   

8/2562  ในวันศุกร์  ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

  3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  5.6 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาให้ความเห็นชอบรับเทยีบโอนตำแหน่งทางวชิาการจาก 

 สถาบันอุดมศึกษาอื่นของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม  จำนวน 4 ราย 

วาระที่  5.7 การพิจารณาอนุมัติกรอบตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุน  

 ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

มติ  อนุญาตให้ถอนวาระการประชุม 

วาระที่ 5.8 การพิจารณารายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของ                     

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทิน 

 การสรรหาคณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ     
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของ 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควร

ดำรงตำแหน่งคณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัย                  

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร ตามเอกสารแนบ 

วาระที่  5.9 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 

 นครพนม 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ 

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 

 1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    ประธานกรรมการ 

 2.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 3.  นายทรงยศ  โรจนวีระ 

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 4.  นายรัฐศักดิ์ อนันตรยิกุล 

      ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 5.  นายขรรค์ชัย คงเสน่ห์ 

      ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 6.  รองศาสตราจารย์ ดร.วทิยาธร  ท่อแก้ว 

      ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรภีพ ชินบูรณ์ 

      ผู้แทนผู้บริหาร     กรรมการ 

 8.  รองศาสตราจารย์ ดร. คำรณ สิระธนกุล 

      ผู้แทนผู้บริหาร     กรรมการ 

 9.  ดร.บุญรอด  ดอนประเพ็ง 

      ผู้แทนผู้บริหาร     กรรมการ 

 10.  อาจารย์สุมิตรชัย  กัณหาคุณ 

        ผู้แทนผู้บริหาร     กรรมการ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 11.  อาจารย์รชต ตามา 

        ผู้แทนผู้บริหาร     กรรมการ 

 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิสิฎฐ์  คดิคำส่วน   

        ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ   กรรมการ 

 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสพสุข  สร้อยทอง 

        ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ   กรรมการ 

 14.  นางสภาพร  คงเกษม   

        ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน   กรรมการ 

 15.  นายพิชัย  ซ้ายประทุม   

        ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน   กรรมการ 

 16.  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

 17.  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  กรรมการ 

 18.  อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี 

        รองอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 

วาระที่ 5.10 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย  และคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม               

รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง     
 

  มติ ที่ประชุม 

  1.  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิต 

วิทยาลัย  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  

ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร ประธานกรรมการ 

2) อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการ 

3) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

4) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการ 

2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1) ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร ประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  กรรมการ 

3) อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการ 

4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

5) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการ 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและ 

 การบัญชี  พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการบริหาร 

และการดำเนินงานของสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี  พ.ศ. ....  โดยให้แก้ไขปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  พ.ศ. .... 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์ พ.ศ. .......  และให้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 ที่ 034/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณวีิทยาลัย 

 การบินนานาชาติ  (เฉพาะราย) และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม   

ที่ 056/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณหีนังสือ 

ร้องเรยีนของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศริ ิ ดำรงภคภากร (เฉพาะราย)   

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบใหแ้ก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่ 034/2562 เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เฉพาะราย  

ว่าที่ร้อยตรหีญิงพัสตราภรณ์  ชัยปัญหา จากตำแหน่งเลขานุการ เป็นตำแหน่ง กรรมการและ 

เลขานุการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 2.  เห็นชอบใหแ้ก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่ 056/2562 เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.เพ็ญศริ ิ ดำรงภคภากร เฉพาะราย ว่าที่ร้อยตรหีญิงพัสตราภรณ์  ชัยปัญหา จากตำแหน่ง 

เลขานุการ เป็นตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562  

เป็นต้นไป 

วาระที่  5.14 การพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งท่ีปรกึษามหาวิทยาลัย เป็นท่ีปรึกษา 

 สภามหาวิทยาลัย 

 ประธานการประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบแต่งตัง้ 

นายเดชา ดีผดุง และรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย เป็นที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม น้ัน 

ทั้งนี ้ เพื่อความเหมาะสมจึงเห็นควรทบทวนตำแหน่งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา 

สภามหาวิทยาลัย 
 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนตำแหน่งท่ีปรกึษามหาวิทยาลัยนครพนม  

รายนายเดชา  ดีผดุง  และรองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย  เป็นท่ีปรกึษา                   

สภามหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
 

วาระที่  5.15 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของรักษาราชการ 

 แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ตามรายชื่อที่ประธานเสนอ และ 

ให้ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  เสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติม  
 

วาระที่  5.16 การแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ (แทนตำแหน่ง 

 ที่ว่างลง) 

 มติ  ที่ประชุม 

 1.  รับรองผลการเลือกผูแ้ทนบุคลากรของสำนักวิทยบรกิาร เพื่อแต่งตั้งเป็น 

กรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร 

 2.  เห็นชอบแต่งตั้ง  นางสาวพชรพร  ตาสว่าง ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด  

สำนักวิทยบรกิาร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบรกิาร  

 



-19- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 3.  รับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในส่วนที่แจ้งให้สำนัก 

วิทยบริการไปดำเนินการคัดเลือกตัวแทนบุคลากร ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะรับรองรายงาน                    

การประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการสรรหานำเสนอ 

วิสัยทัศน์ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ให้ทันตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหากำหนดไว้ 

ต่อไป 

 นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  ได้ขออนุญาตที่ประชุมบรรจุวาระการประชุม เรื่อง  

การพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีวิทยาลัย 

การบินนานาชาติ  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบสองปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 มติ  ที่ประชุมอนุญาตตามเสนอ 

วาระที่  5.17 การพิจารณาให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงาน 

 ของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ 

 ครบสองปีนับตั้งแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาในการประเมินผลการบริหารงานของ

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี นับตั้งแต่วันที่

ได้รับการแต่งตั้ง ในส่วนของกระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมินและสรุปความเห็น

รวมทั้งข้อเสนอแนะออกไปอีกเป็นระยะเวลา 30 วัน   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรียบร้อยแลว้   

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  7  เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

  ฝ่ายเลขานุการได้แจง้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป เป็นวันศุกร์  

ที่ 13 กันยายน 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  8/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  9 สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  9/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปิดประชุม เวลา 14.43 น. 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

    (อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 


