
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  6/2562 (สามัญ) 

วันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

เวลา  09.00  น.    

ณ  ห้องประชุมมิ่งนครพนม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ศาสตราจารย์  ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

5.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. จนิดา  งามสุทธิ  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 
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15. รองศาสตราจารย์  ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑6.  อาจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑7.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

๑8.  อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

19.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

20.  อาจารย์ดร.ฑรีัตม์  พิริยะพลิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ดร.สิทธิพงษ์  อินทรายุทธ ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

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 

 



-3- 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  ๑.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ   

 ประธานการประชุมได้แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1. สภามหาวิทยาลัยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้าน จึงขอให้ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ       

ที่เกิดขึน้ภายในมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ช่วยให้ปัญหาคลี่คลายลง  

2. การเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกอล์ฟภูกระแต ซึ่งเป็นสถานที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง  

ปัจจุบันถือว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ได้รับความนยิม  และมีรายได้จากการแข่งขันมากที่สุด จึงเสนอแนะ             

ใหค้ณบดีและอธิการบดีช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาเล่นกีฬา และส่งบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมฝกึกีฬา

กอล์ฟด้วย เนื่องจากกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาเพื่อสังคมและเพื่อสุขภาพ   

3. ควรระมัดระวังเรื่องการใหข้้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนครพนมก่อนนำเรื่อง 

ออกสู่ภายนอก 

4. ในกรณีเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงาน 

การประชุม ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)  

5. ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแตเ่วลา 13.30 น. – 17.00 น. มหาวิทยาลัย 

ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การคิดนอกกรอบฯ” โดยได้เชญิวิทยากร  ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจเรื่อง

การศกึษา  จงึขอเชญิคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน  เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันและเวลา

ดังกล่าว   

6. ตามที่สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกคำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการกลั่นกรอง 

เรื่องต่าง ๆ  ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น ทั้งนี ้หากคณะกรรมการชุดใดมีความประสงค์ 

จะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรอือำนาจหน้าที่ของกรรมการ ให้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

และลงนามคำสั่งดังกล่าวต่อไป    

 มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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วาระที่  1.2   เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 เลขานุการได้แจง้ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่ 6/2562  

(สามัญ) ต่อที่ประชุม  โดยฝ่ายเลขานุการขออนุญาตถอนวาระการประชุม  ดังนี้ 

 วาระที่  3.2  วาระการประชุมลับ   

 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีเรื่องรอ้งเรียนประเด็น

ความผิดจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม 

 วาระที่  3.6  วาระการประชุมลับ   

 การพิจารณาหนังสือร้องเรียนการบริหารงานของรักษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการสำนัก

วิทยบริการ 

 วาระที่  5.10  การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยการบริหาร

และการดำเนนิงานสนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ. .... 

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ   

 ก่อนเริ่มการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์  ได้หารอืต่อที่ประชุมว่า   

ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการ  ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า  

3-7 วัน ได้หรือไม่  เนื่องจาก  บางวาระมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฏหมาย ต้องพิจารณาอย่างละเอียด 

รอบคอบ  หรอืแมแ้ต่รายงานการประชุมลับ  หากไม่ได้อ่านล่วงหนา้อาจจะทำให้มีข้อผิดพลาดได้  ดังนั้น   

จงึเสนอให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งเอกสารก่อนวันประชุมล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 3-7 วัน  โดยอาจจัดส่งทาง 

บริษัท เคอรี่  เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อความสะดวกในการติดต่อรับเอกสารกับพนักงานจัดส่ง  

 นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร  รักษาราชการแทนหัวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย       

แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยนครพนม ว่าดว้ยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

หมวด 2 ขอ้ 12 ระบุว่า “การเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยใหท้ำเป็นหนังสือพร้อมด้วยระเบียบวาระ               

การประชุมและหรอืเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้กรรมการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่การประชุม 

เร่งด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการทราบขณะประชุมก็ได้” 
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 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดส่งระเบียบวาระ 

การประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

วาระที่  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  5/2562             

เมื่อวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่  

5/2562  เมื่อวันเสาร์  ที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขรายงานการประชุม 

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่ 1/2562 (วิสามัญ)  

 เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  23 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่ 

1/2562 (วิสามัญ)  เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขรายงาน                 

การประชุมตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเร่งด่วน  

วาระที่  3.1 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม   

วาระที่  3.2 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีเรื่องรอ้งเรียนประเด็น

ความผิดจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระที่  3.3 รายงานการประชุมลับ   

  การพิจารณาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องรอ้งทุกข์ของ ผูช่้วยศาสตราจารย์   

ดร.เพ็ญศริิ  ดำรงภคภากร 
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วาระที่  3.4 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาหนังสือร้องเรียน  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร 

วาระที่  3.5 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาหนังสือร้องเรียน จากคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ   

วาระที่  3.6 รายงานการประชุมลับ   

 การพิจารณาหนังสือร้องเรียนการบริหารงานของรักษาราชการแทน ผูอ้ำนวยการ 

สำนักวิทยบริการ 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องสืบเนื่อง  

วาระที่  4.1 การพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการ 

  ความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง 

ประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม  โดยใช้องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดเดิมตามคำสั่ง 

สภามหาวิทยาลัยนครพนม  ที่  010/2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการ 

ความเสี่ยงประจำมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562                

วาระที่  4.2 การพิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

  กรณหีนังสือร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศริ ิ ดำรงภคภากร 

 

มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียน              

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศริ ิ ดำรงภคภากร  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม                     

ที่ 026/2562 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  โดยยกเลิกคำสั่งแต่งตั้ง

เฉพาะราย รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ  และเห็นชอบแต่งตั้ง  นายศรสีุข  แสนยอดคำ      

เป็นกรรมการแทน  (รายละเอียดการพจิารณาอ้างอิงตามรายงานการประชุมลับ วาระที่  3.4) 
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วาระที่  4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชา 

  ศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)  สำหรับหลักสูตรที่เปิดการเรียน 

  การสอนในปีการศึกษา 2562  จำนวน  29 หลักสูตร 

  มติ  ที่ประชุม 

  1.  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) สำหรับหลักสูตรที่ เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน                         

29 หลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 2.  รับรองมติวาระที่  4.3  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  6/2562  

ในวันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

   3.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระที่  5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเรียงลำดับรายวิชาและการปรับแก้เน้ือหา 

รายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕62) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุม 

 1.  เห็นชอบการเรียงลำดับรายวิชาและการปรับแก้เน้ือหารายวิชา หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕62)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เร่งดำเนินการจัดทำ

หนังสือชี้แจงเหตุผลในการจัดส่งเอกสารล่าช้าไปยังสภาวิชาชีพต่อไป 

 2.  รับรองมติวาระที่  5.1  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  6/2562  

ในวันศุกร์  ที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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 3.  ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอรายละเอียดการเรียงลำดับรายวิชาและการปรับแก้

เน้ือหารายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕62) 

ต่อที่ประชุมสภาวิชาการ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตรประจำ                

สภามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้สัตยาบัน 

   4.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระที่  5.2 การพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.๐๘)  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๑)  

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุม 

1.  เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ (หลักสูตรใหม ่ พ.ศ. ๒๕๖๑)  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรศักดิ์  ยตะโคตร  เป็น อาจารย์   

ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง  ทั้งน้ี ตั้งแต่วันท่ี  14  มิถุนายน พ.ศ. 2562  โดยมีเงื่อนไขว่า  อาจารย์  

ดร.วิจิตรา  โสเพ็ง  ต้องมีผลงานทางวิชาการตีพมิพ์เผยแพร่ภายในปีปัจจุบัน    

2.  กรณีคณะจะเปิดการเรยีนการสอนภาคพิเศษน้ัน  หลักสูตรจะต้องผ่าน 

การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูล

หลักสูตร (Thai Qualification Register: TQR)   

3.  กรณนัีกศกึษาปี 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องผ่านการจัดสอบวัดความรู้ทักษะ 

ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit - Exam) และมหาวิทยาลัยควรทำเป็นประกาศที่ชัดเจน  

 4.  รับรองมติวาระที่  5.2  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  

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

   5.  ให้กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนม  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง

อุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระที่  5.3 การพิจารณารายงานผลการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 

อุตสาหกรรม 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ  โดยอธิการบดีไปดำเนินการทาบทามผู้ที่มีผลงานหรือประสบการณ์                     

การบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ตามความ                    

ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  

และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

วาระที่  5.4 การพิจารณารายงานผลการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้ยุบเลิก หรอืรวมสถาบันภาษา  โดยให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาดำเนินการเรื่องการโอนย้ายบุคลากรและครุภัณฑ์ของสถาบันภาษาต่อไป   

วาระที่  5.5 การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติ  ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยนำเรื่องการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยนครพนม หารอืกับรองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์ สกลไชย  ว่าสามารถดำเนินการ            

ได้หรอืไม่ 

วาระที่  5.6 การพิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวทิยาลัยการท่องเที่ยวและ 

 อุตสาหกรรมบรกิาร และผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งตั้ง  อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร  ชุณหบุญญทพิย์  พนักงาน 

มหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

บริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบรกิาร  ทั้งน้ี  ตั้งแต่วันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

2. กรณสีถาบันภาษาใหม้หาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการเรื่องการรวม  

หรอืยุบเลิกหน่วยงาน 
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วาระที่ 5.7 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีและ 

ผู้อำนวยการ จำนวน 7 หน่วยงาน  รอบการประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง     

 มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีคณะ 

เกษตรและเทคโนโลยี  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้อำนวยการวทิยาลัยธาตุพนม ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยนาหว้า  และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม  ประกอบด้วย 

1) นายทรงยศ  โรจนวีระ     ประธานกรรมการ 

2) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ    กรรมการ 

3) อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรชีา    กรรมการ 

4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

5) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม เลขานุการ 

2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

คณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 

1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒชิัย  ธนาพงศธร  ประธานกรรมการ 

2) นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ    กรรมการ 

3) อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการ 

4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

5) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม เลขานุการ 

3. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงศ์  สวัสดิ์พาณิชย์  ประธานกรรมการ 

2) นายทรงยศ  โรจนวีระ     กรรมการ 

3) อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม    กรรมการ 

4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 

5) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม เลขานุการ 
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วาระที่  5.8 การพิจารณาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง 

 ทางวิชาการ  

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง นายฉลาด  แพงดวงแก้ว  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ   

วาระที่  5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

นครพนม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  เสนอ 

รองศาสตราจารย์  ดร.สุมนต์  สกลไชย  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  ก่อนนำเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

วาระที่  5.10 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 

 การบรหิารและการดำเนินงานสนามกอล์ฟภูกระแต มหาวิทยาลัยนครพนม   

 พ.ศ. .... 

 มหาวิทยาลัยขออนุญาตถอนวาระการประชุม 

 มติ  ที่ประชุมให้อนุญาตถอนวาระการประชุม 

วาระที่  5.11 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปรญิญากิตติมศักดิ์  

ประจำปีการศึกษา  2561 

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับปรญิญา

กิตติมศักดิ์  ประจำปีการศึกษา  2561  ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    กรรมการ 
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3. รองศาสตราจารย์  ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

4. นายทรงยศ  โรจนวีระ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

5. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   กรรมการ 

6. อาจารย์  ดร.พันตร ี โคมพิทยา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  กรรมการ 

7. อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจำ กรรมการ 

8. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรชีา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย์ประจำ เลขานุการ 

วาระที่  5.12 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัล                 

เข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  ประจำปีการศึกษา  2561 

 มติ  ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับ

รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม  ประจำปีการศึกษา  25๖1  ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์  ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   กรรมการ 

3. นายศรสีุข  แสนยอดคำ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               กรรมการ   

4. รองศาสตราจารย์  ดร.คำรณ  สิระธนกุล 

ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์  ดร.สน่ัน  ศรสีุข 

ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พรศักดิ์  ยตะโคตร 

ผู้แทนผู้บริหาร       กรรมการ 

7. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง   กรรมการและเลขานุการ 

วาระที่  5.13 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรยีมความพร้อม               

 ในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม ไปเป็นมหาวิทยาลัย 

 ในกำกับของรัฐ   

  มติ  ที่ประชุมเห็นชอบให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ

ดำเนินงานเพื่อเตรยีมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยนครพนม  

ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  โดยฝ่ายเลขานุการจะจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง  และเสนอนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม  เป็นที่เรยีบร้อยแลว้  

 จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่   7  เรื่องอื่น ๆ   

ปิดประชุม  เวลา 12.05 น. 

 

 

(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
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ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

 

 

 

 

    (อาจารย์ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

       ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

       (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 


