
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  9/2562 (สามัญ) 

วันเสาร์  ที่  21  กันยายน  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.00  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมนาคา  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ชั้น  5 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

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.  นายทรงยศ  โรจนวรีะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

9.  นายวัชรินทร์  เจียวิรยิบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

10.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

11.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

12.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

13.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑4.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

15. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑6.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

๑7.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑8.  อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

19.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

20.  อาจารย์ดร.ฑรีัตม์  พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  อาจารย์เอื้อ  มูลสิงห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี  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  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 รายงานผลการทาบทามกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่  8/256๒  เมื่อวันที ่9

สิงหาคม  ๒๕6๒  ได้เลือกบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                

ของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย  

1. พลเอก กวี  ประเคนรี 

2. นายทนง  โชตสิรยุทธ์  

3. รองศาสตราจารย์  ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 

4. ศาสตราจารย์  ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล 

 ในการนี้  นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ดำเนินการทาบทามผูส้มควรดำรง 

ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ตามลำดับรายชื่อทั้ง 4 ราย  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

โดยผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 4 ราย  ตอบรับการทาบทามเข้ารับตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 คลิปนายแพทย์ประสงค์  บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  

พรรคเสรีรวมไทย ตั้งกระทู้ถาม เรื่องปัญหาการบริหารงานและการทุจริตคอร์รัปชันภายใน

มหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2562 และวันท่ี 

11  กันยายน 2562 

 ตามที่  นายแพทย์ประสงค์  บูรณ์พงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชรีายชื่อ  

พรรคเสรีรวมไทย ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารงานและการทุจริตคอร์รัปชันภายใน

มหาวิทยาลัยนครพนม ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 และวันที่ 11  

กันยายน 2562 

  จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

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 

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  

ของวทิยาลัยการบินนานาชาติ 

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  
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

  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)          

 

วาระที่  4.3 การพิจารณาอนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(งบกลางปี) ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ  

  มติ  ที่ประชุมไปดำเนินการดังน้ี 

1. ให้วทิยาลัยการบินนานาชาติชี้แจงประเด็นคำถามของนายกสภา 

มหาวิทยาลัยทั้ง 4 คำถาม 

2. ให้วทิยาลัยการบินนานาชาติสรุปรายได้ทั้งหมด รายจ่ายทั้งหมด โดยจำแนก 

ตามปีงบประมาณแยกงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนศิษย์การบินใน

แต่ละปีการศึกษา จำนวนศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ข้อมูลบุคลากร 

ในแต่ละปีงบประมาณ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์การศึกษา  โดยให้จัดทำข้อมูลตั้งแต่ก่อตั้ง

วิทยาลัยฯ  จนถงึปีงบประมาณปัจจุบัน 

3. ให้มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจัดทำข้อมูลของทุกหน่วยงานใน 

มหาวิทยาลัย เพื่อนำมาเปรียบเทยีบกับข้อมูลของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้แก่ รายได้

ทั้งหมด รายจ่ายทั้งหมด โดยจำแนกตามปีงบประมาณ แยกงบประมาณแผ่นดิน และ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

งบประมาณเงนิรายได้ จำนวนนักศกึษาในแต่ละปีการศึกษา จำนวนศิษย์การบินที่สำเร็จ

การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ข้อมูลบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ

ครุภัณฑ์การศึกษา  และขอรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 45   

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 

 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 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

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  ครั้งท่ี   

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

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

  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 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

๔. ให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง การเสนอผลงานทางวิชาการที่ได้ 

นำเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศ หรือนานาชาติ  

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 

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง 

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

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

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     

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานภาพของ 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควร 

ดำรงตำแหน่งคณบดี  ขั้นตอนและวิธีการสรรหา  และปฏิทินการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 

การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบรกิาร     

 

 



-10- 

 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

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 

 11.  อาจารย์รชต ตามา 

        ผู้แทนผู้บริหาร     กรรมการ 

 12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิสิฎฐ์  คดิคำส่วน   

        ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ   กรรมการ 

 13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสพสุข  สร้อยทอง 

        ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ   กรรมการ 
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 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 

1) ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร ประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์  กรรมการ 

3) อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการ 

4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

5) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ  เลขานุการ 
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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  

ว่าทีร่้อยตรหีญิงพัสตราภรณ์  ชัยปัญหา จากตำแหน่งเลขานุการ เป็นตำแหน่ง กรรมการและ 

เลขานุการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

 2.  เห็นชอบใหแ้ก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่ 056/2562 เรื่อง  

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.เพ็ญศริ ิ ดำรงภคภากร เฉพาะราย ว่าที่ร้อยตรหีญิงพัสตราภรณ์  ชัยปัญหา จากตำแหน่ง 

เลขานุการ เป็นตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562  

เป็นต้นไป 
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วาระที่  5.14 การพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งท่ีปรกึษามหาวิทยาลัย เป็นท่ีปรกึษา 

 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 เป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  

 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 
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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  11  ตุลาคม  2562  ณ  หอ้งประชุมศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยนครพนม ณ  กรุงเทพมหานคร 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ปิดประชุม เวลา 15.10 น. 

 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

    (อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน) 

เลขานกุารสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 


