
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  11/2562 (สามัญ) 

วันศุกร์  ที่  15  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.30  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี  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.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      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 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑6.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑7.  อาจารย์กิตตศิักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

18.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากมภีารกิจสำคัญ 

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ดร.สุภัทร  บุญส่ง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายรัฐศักดิ์  อนันตรยิกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

6.  อาจารย์เอื้อ  มูลสงิห์ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

7.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี  ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

9.  นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

10.  นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน 

 สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

11.  นายวิฑูรย์  ตะนัดชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12.  นางสาวนิยรัตน์ ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

13.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14.  นางสาวสุวิมล แสนสุริยวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

15.  นางสาววรรณรุจี  ยันทะแย้ม นิตกิร 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 12/2562 (สามัญ) ในครั้งต่อไป

หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศกึษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 

มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  1.2.1 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 

นวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยให้ทำหน้าที่อื่น 

 ด้วยกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม ได้แจ้งแนวปฏิบัติ 

ตามข้อ 3 วรรคสอง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัด

ระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559  โดยสรุป

คือ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจได้รับการแต่งตั้งจาก

สภามหาวิทยาลัยไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ

ได้ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เบีย้ประชุม หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจาก

อธิการบดี ไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับ

การเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ

ได้  

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

 ดร.สุภัทร  บุญส่ง  ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามนัยยะของหนังสือกระทรวง                     

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดั งกล่ าว มีวัตถุประสงค์ เพื่ อต้องการให้                              

สภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล การที่หนังสือฉบับดังกล่าว ห้ามมิให้กรรมการ                  

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี ไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ 

รวมถึงวิทยากร ในงานทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และ

ภารกิจด้านอื่น ๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการ   เป็นเพียงการยกตัวอย่างของงานเท่านั้น                       

แต่วัตถุประสงค์หลักตามหนังสือนี้คือ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไม่ประสงค์ ให้กรรมการ                          

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทุกด้าน                      

หากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นประธานหรือกรรมการ 

ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 และระเบียบ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง สภามหาวิทยาลัยสามารถแต่งตั้งได้ ส่วนกรณีที่กำหนดไว้ให้เป็น

อำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อธิการบดีจะแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไปเป็น

ประธานหรอืกรรมการในคณะกรรมการชุดนั้นไม่ได้ 
 

 รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ ได้ให้ความเห็นว่า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยต้อง

รู้บทบาทหน้าที่ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และ

อำนาจหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม                      

พ.ศ. 2548 หากกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปก้าวก่ายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย จะไม่ถูกต้อง

ตามหลักธรรมาภบิาล 
 

 นายเดชา  ดีผดุง ได้ให้ความเห็นว่า ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

นครพนม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย   

ถ้าสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกคำสั่งถือว่าชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าให้มหาวิทยาลัยออกคำสั่งอาจจะ             

ไม่ถูกต้อง        
  

 ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ เสนอว่า ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการ

ตรวจสอบคำสั่งของมหาวิทยาลัย ว่าได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ไปเป็น

ประธานหรอืกรรมการหรอืไม่ หากมีให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว   
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตรวจสอบ

คำสั่งของมหาวิทยาลัยว่าได้มีการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็น

ประธานหรอืกรรมการหรือไม่ หากมีให้มหาวิทยาลัยไปดำเนนิการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว   
 

 1.2.2 หนังสือปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไทย 

 ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ส่งหนังสือ “ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยไทย” จากผลการศกึษาของโครงการวิจัย เรื่อง “การศกึษาปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไทย” เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำหน้าที่ในการกำกับดูแล

มหาวิทยาลัยอย่างมปีระสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการที่ดี 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ดร.สุภัทร  บุญส่ง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื้อหาในหน้า 25 เรื่อง “หลักการสำคัญที่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทยต้องยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล” และหน้า 27                      

เรื่อง “จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยของไทย”  สภามหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ได้ อาทิ การออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยให้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำเนือ้หาดังกล่าว ไปปรับใช้ในการออกข้อบังคับ  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร ได้ให้ความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความ

เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “นายกสภา

สถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี

ธรรมาภิบาล ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล

และจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่าง

กว้างขวาง เพื่อทำหนา้ที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภบิาลของสถาบันอุดมศกึษา” ดังนัน้ 

ขอให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยธรรมมาภิบาลการบริหารงานภายใน

มหาวิทยาลัย และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 21 ของ

พระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562 
 

 ดร.สุภัทร  บุญส่ง ได้ใหค้วามเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับพระราชบัญญัติ                       

การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ข้อ 21 มุ่งเน้นการมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ

จรยิธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ออกข้อบังคับว่าดว้ยธรรมาภบิาล 

มติ  ที่ประชุม 

1. รับทราบหนังสือ “ปฏิญญาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ไทย” 

2.  มอบหมายให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการยก (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วย 

ธรรมมาภิบาล ตามข้อ 21 ของพระราชบัญญัติการอุดมศกึษา พ.ศ. 2562  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่  2.1 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

  9/2562 (สามัญ)  เมื่อวันเสาร์  ที่  21 กันยายน  พ.ศ. 2562 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่ 

9/2562 (สามัญ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ              

ของสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 



-6- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  2.2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

  10/2562  (สามัญ) เมื่อวันศุกร์  ที่  11  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 

   มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

คร้ังที่ 10/2562 (สามัญ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  2.๓ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 คร้ังที่ ๒/2562 (วิสามัญ) เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 2/2562  

(วิสามัญ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 เป็นรายหน้า และขอแก้ไขรายงานการประชุม  

หนา้ 5 ระเบียบวาระที่ 4 “เรื่องสืบเนื่อง/ค้างพิจารณา”  แก้ไขเป็น  “เรื่องสบืเนื่อง” 

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

2/2562 (วสิามัญ) เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

ของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเร่งด่วน 

วาระที่  3.๑ รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรยีน  

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศริ ิดำรงภคภากร ลงวันที่ 1 มิถุนายน  

 2562  และลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562   

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรยีน  

 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศริ ิดำรงภคภากร จำนวน 3 ฉบับ 

(ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562  ฉบับลงวันที่ 6 เมษายน 2562  และ                  

ฉบับลงวันท่ี 9 เมษายน 2562)   

วาระที่  3.3 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาหนังสือร้องเรยีนการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศกึษา ที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓.๑๖)/๖๒๑๘ ลงวันที่ ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๖๒  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  3.๔ รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาหนังสือขอติดตามผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย  

เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศริ ิ 

ดำรงภคภากร 

วาระที่  3.๕ รายงานการประชุมลับ 

การพิจารณาหนังสือขอติดตามผลการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย  

เกี่ยวกับหนังสือร้องเรียนของคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ จำนวน 5 ฉบับ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาหนังสือของพลอากาศเอกวรฉัตร ธารฉีัตร เรื่อง ขอให้ทบทวน               

มติสภามหาวิทยาลัยนครพนม กรณมีีมติให้มหาวิทยาลัยนครพนมยกเลิกสัญญาจ้าง 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระที่  ๕.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบ สมอ.08 การขอเปลี่ยนแปลง 

ปรับยอดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563              

จากจำนวน 150 คน เป็น 180 คน 

 มติ  ที่ประชุม  

 1. เห็นชอบแบบ สมอ.08 การขอเปลี่ยนแปลงปรับยอดรับนักศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 จากจำนวน 150 คน เป็น 180 คน ตามเอกสาร

แนบวาระที่ 5.1 

 2. รับรองมติวาระที่ 5.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 

11/2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

วาระที่  ๕.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นครพนม จำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วย 

 ๕.๒.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัย                 

ธาตุพนม 

 



-8- 

 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติ ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ 

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2.1 

 2. รับรองมติวาระที่ 5.2.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี 

11/2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

วาระที่ ๕.๒.๒ การพจิารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

วิทยาลัยธาตุพนม 

 มติ ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา 

คอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2.2 

 2. รับรองมติวาระที่ 5.2.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี 

11/2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

วาระที่ ๕.๒.๓ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) 

 วิทยาลัยธาตุพนม 

 มติ  ที่ประชุม  

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าและ 

ระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2.3 

 2. รับรองมติวาระที่ 5.2.3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี 

11/2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

วาระที่ ๕.๒.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)  

 วิทยาลัยธาตุพนม 

มติ ที่ประชุม  

1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชา 

อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.2.4  
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 2. รับรองมติวาระที่ 5.2.4 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังท่ี 

11/2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจกิายน 2562 

  3. มอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี   

มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

วาระที่  ๕.๓ การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2563     

  มติ ที่ประชุมอนุมัติการขอใช้เงนิสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนเงนิ 44,385,880.00 บาท (สี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)          

ตามทีม่หาวิทยาลัยเสนอ  

วาระที่  ๕.๔ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2563  

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า วาระการประชุมในวันนี้มีเป็นจำนวนมาก  

ทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

ดังกล่าวได้ทัน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม    

ครั้งต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ                       

พ.ศ. 2563 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

วาระที่  ๕.๕  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564)  

 ฉบับทบทวน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า วาระการประชุมในวันนี้มีเป็นจำนวนมาก  

ทำให้ไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ฉบับทบทวน  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ดังกล่าวได้ทัน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอ                   

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2560-2564) ฉบับทบทวน   

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.๖ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และ

ส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นว่า วาระการประชุมในวันนี้มีเป็นจำนวนมาก  

ทำให้ไม่สามารถพิจารณารายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และส่วนงานภายใน  

มหาวิทยาลัยนครพนมได้ทัน ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำรายละเอียดการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง 

ส่วนราชการ และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.7 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย 

วาระที่  5.๘ รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย  

 ที่ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (3701) 

วาระที่  ๕.๙ การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบรบิูรณ์ เพื่อจ้าง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่ง รองอธิการบดี จำนวน                 

2 ราย 

 มติ ที่ประชุม 

 1. อนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ เพื่อจ้างเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่ง รองอธิการบดี จำนวน 2 ราย  ได้แก่                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ  ชินบูรณ์  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ทั้งน้ี 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจกิายน 2562 เป็นต้นไป โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนรายเดือนอัตราเดือน

ละ 26,250 บาท 

 2. ให้มหาวิทยาลัยยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่  2030/2562             

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 30 

กันยายน 2562 เฉพาะราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีภพ  ชินบูรณ์  และรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง 

วิชาการ พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินผลงาน 

ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

การเทยีบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวชิาการ 

 จากสถาบันการศึกษาอื่น พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

การเทยีบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวชิาการจากสถาบันการศึกษาอื่น  

พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.12 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย               

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งต่อไป 

วาระที่  5.13 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย               

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....   เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการ

ประชุมครั้งต่อไป 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วาระที่  5.14 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  บันทกึความเข้าใจ/บันทกึข้อตกลง                    

ความร่วมมือ จำนวน 3 ฉบับ 

 5.14.1  การพจิารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) บันทกึความเข้าใจ ระหว่าง  

Chongqing Technology and Business University (CTBU) และมหาวิทยาลัยนครพนม  

 5.14.2  (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม  

กับ สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย ในการจัดการแข่งขันเคร่ืองบินบังคับวิทยุ

ระดับอุดมศกึษา คร้ังท่ี 1 

5.14.3  (ร่าง) บันทกึข้อตกลงกำหนดโครงการความร่วมมือทางวชิาการด้าน 

การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาการผลิตโคเนื้อ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม สหกรณ์

เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้นำ (ร่าง)  บันทกึความเข้าใจ/บันทกึข้อตกลง 

ความร่วมมือ จำนวน 3 ฉบับ เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  11/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  15 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งท่ี  12/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

  

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 

        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


