
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ครั้งที่  4/2563 

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา  ๐๙.00  น. 

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 
สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้มาประชุม  
1.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.   นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  พลเอก ดร.กวี ประเคนรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี ทำหน้าที่รักษาราชการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม    
9.  อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
10.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11.   นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12.   รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
13.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
๑4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
๑5.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
๑6. อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
       ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
17. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
       ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
18. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากมีภารกิจสำคัญ 
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  4/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  5/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  10  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

2.  ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
2.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
3.   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
4.  นางสาวฤทัยรัตน์  คำไพ นิติกร  
๕.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖.  นางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๘.  นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับการประสานทางโทรศัพท์จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  
บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมว่า มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันดังกล่าวได้ จึงมอบหมายให้ตนเองทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน และดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  1.2 เรื่อง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยนครพนม  

 ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 4 ราย ดังนี้   
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว 
 3. นายทนง  โชติสรยุทธ์ 
 4. พลเอก ดร.กวี ประเคนรี 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป นั้น  
  ในการนี้ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี ทำหน้าที่รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ขออนุญาตที่ประชุมแนะนำประวัติผู้ทรงคุณวุฒิและกล่าวต้อนรับกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยนครพนมทั้ง 4 ท่าน และขอเชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  
ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ   
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  4/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  5/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  10  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

วาระท่ี  1.2   เรื่องที่เลขานุการฯ แจ้งเพื่อทราบ  
 เรื่อง ผลการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  
 ตามท่ี ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 
พนมพิทยพัฒน์ เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๖๒ นั้น  
  

  บัดนี้ การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ ได้เสร็จสิ้นลง
แล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ ตามคุณสมบัติของผู้
สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 
ฯ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม  พนมพิทยพัฒน์   
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ราย คือ ดร.ยุทธ์  ชัยประวิตร  
ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี เกียรตินิยมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศโดยจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 เมษายน 2563   
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

 นายทรงยศ  โรจนวีระ ได้สอบถามว่าวิธีการสรรหาเป็นไปตามข้อบังคับใช่หรือไม่ 

อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์  ผงคลี แจ้งว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 
การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงอำนาจ 
การสรรหาเป็นอำนาจของคณะกรรมการอำนวยการของโรงเรียนสาธิต ฯ และแจ้งผลการสรรหาให้ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบ  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าการดำเนินการเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 
พนมพิทยพัฒน์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ ตั้งข้อสังเกตว่า ตนเองเป็นกรรมการอำนวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ แต่เพิ่งลาออกเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากมีการเลื่อนการประชุมบ่อยครั้ง  
เมื่อได้ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ มาบริหารจัดการแล้ว ขอให้มีการกำหนดปฏิทินการประชุมให้ชัดเจน  
ถ้าประธานไม่ว่าง หรือไม่สะดวกให้รองประธานทำหน้าที่แทน  

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการพัฒนาในเชิงระบบ
การบริหาร โดยกำหนดวัน เวลา ประชุมทีช่ัดเจน 
  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 3/2563 
เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 (เลื่อนวาระการประชุม) 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  4/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  5/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  10  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  รายงานการประชุมลับ  

วาระท่ี 3.1  รายงานการประชุมลับ เรื่อง การพิจารณาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวง            
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เลื่อนวาระการประชุม) 

วาระท่ี 3.2     รายงานการประชุมลับ เรื่อง การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็น 
การร้องเรียนตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
(เลื่อนวาระการประชุม) 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี 4.1 รายงานการประชุมลับ เรื่อง การพิจารณารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเข้าสู่ 
การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามคำสั่งสภา
มหาวิทยาลัยนครพนมที่ ๐๓๔/๒๕๖๒ กรณีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัย
นครพนม) (เลื่อนวาระการประชุม) 

วาระท่ี  4.2 รายงานการประชุมลับ เรื่อง การพิจารณาขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและ 
มติสภามหาวิทยาลัย (เลื่อนวาระการประชุม) 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี 5.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
(มคอ.๒) คณะวิทยาศาสตร์ 

มติทีป่ระชุม มอบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) กลับไปพิจารณาดำเนนิการ 
ตามข้อเสนอของสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป 

วาระท่ี  5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ 

 มติทีป่ระชุม ไม่อนุญาตให้เปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) เนื่องจากจะต้องเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ให้เข้มแข็งเสียก่อน และให้คณะนำเรื่องดังกล่าวกลับไปพิจารณาใหม่  

วาระท่ี  5.3 การพิจารณาผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และรายงาน
ผลการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 9 เดือน 
รายงานผลการกำกับติดตามผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานผลการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัยและระดับสถาบัน (เลื่อนวาระการประชุม)  
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วาระท่ี 5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
 (เลื่อนวาระการประชุม) 

วาระท่ี 5.5 รายงานการประชุมลับ เรื่อง การพิจารณาผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร์  
รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี (เลื่อนวาระการประชุม)  

วาระท่ี 5.6 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม 
 
มติที่ประชุมมีดังนี้  
 1. ให้ชะลอการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย

นครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ไว้ก่อน 
2. ใหม้หาวิทยาลัยไปดำเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงข้อบงัคับมหาวิทยาลัยนครพนม  
ว่าด้วยสภาวิชาการ แล้วนำมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป  

วาระท่ี 5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการให้เอกชนลงทุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษาอาคารปฏิบัติการโรงแรม และ
ปรับปรุงสนามกอล์ฟภูกระแต (เลื่อนวาระการประชุม) 

วาระท่ี 5.8    การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 
(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยโรงเรียนสาธิต 
แห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  (เลื่อนวาระการประชุม) 

วาระท่ี 5.9  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบรรณรับรองการทำบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation 
Center : AIC) ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติที่ประชุม เห็นชอบใหส้ัตยาบันรับรองการทำข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์
เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยนครพนม (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.9) 

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี ทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม ขออนุญาตประธานในที่ประชุมบรรจุวาระเร่งด่วน จำนวน 4 วาระ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จำเป็นต้องให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ไป
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในวาระดังต่อไปนี้  

วาระท่ี 5.10  การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   
วาระท่ี 5.11  การพิจารณาอนุมัติให้ใช้ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การ

เบิกจ่ายด้านการเงิน ที่ออกตามมติคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นการ
ชั่วคราว      
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วาระท่ี 5.12  การพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ   

วาระท่ี 5.13  การพิจารณารายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภ ทวิชาการ ที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์ มาตรฐานความสาม ารถ 
ทางด้านภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่  

 ประธานได้สอบถามกรรมการในที่ประชุมว่าเห็นชอบการบรรจุวาระเร่งด่วนทั้ง 4 วาระ 
หรือไม่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแจ้งว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน 

 นายศรีสุข  แสนยอดคำ ให้ความเห็นว่า เห็นชอบให้บรรจุวาระได้ เนื่องจาก หากเกิดความ 
ล่าช้าอาจจะทำให้มหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอาจเกิดความเสียหาย 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้บรรจุวาระเพื่อพิจารณา ทั้ง 4 วาระ ดังนี้ 

วาระที่ 5.10 การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินสะสมครั้งท่ี 2 ประจำปีงบประมาณ 2563     

 มติที่ประชุม อนุมัติการใช้เงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน  
11 หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 27,759,059.73 (ย่ีสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนเก้าพันห้าสิบเก้าบาท 
เจ็ดสิบสามสตางค์) ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และมอบให้คณะ วิทยาลัย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    
วาระท่ี 5.11  การพิจารณาอนุมัติให้ใช้ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ 

การเบิกจ่ายด้านการเงิน ที่ออกตามมติคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ 
เป็นการชั่วคราว   

 มติที่ประชุม อนุมัติให้ใช้ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายด้านการเงิน ที่ออกตามมติคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นการชั่วคราว  
ตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย และให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินจัดทำ (ร่าง) ประกาศ ฯ ให้ถูกต้อง 
เพื่อประกาศใช้ต่อไป  

วาระที่ 5.12  การพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ     

 มติที่ประชุม เห็นชอบมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทาง 
เพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ที่ขอใช้
งบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม จำนวนเงิน 34,811,050.00 บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืน      
หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) และให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา       
ในคราวประชมุครั้งต่อไป 
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วาระที่ 5.13  การพิจารณารายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้าน
ภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ 

 มติที่ประชุม  
 1. อนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีผลสอบภาษาอังกฤษไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์และมีสัญญาจ้างท่ีจะสิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2563ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 จำนวน  
34 ราย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือครั้งที่ 2  โดย ให้มหาวิทยาลัยดำเนินต่อสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 โดยมีเงื่อนไขให้กลุ่มอาจารย์ จำนวน 34 ราย ดังกล่าว ในระหว่างต่อสัญญาจ้างจะต้องดำเนินการ
ตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาตนเอง และกลุ่มนี้จะต้องไปทดสอบภาษาอังกฤษ โดยให้
มหาวิทยาลัยทำระบบการลงนามในสัญญาจ้าง และบรรจุในเงื่อนไขเหล่านี้ให้ชัดเจน หากผลการสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์แล้วจึงจะต่อสัญญาจ้างในครั้งถัดไปตามข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

2. อนุมัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุก่อนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒  
ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง  ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ข้อ ๔ (วรรค ๒) ถือว่าผู้นั้นได้รับการยกเว้น 
ตามหลักข้อกฎหมายซึ่งไม่มีผลย้อนหลัง จำนวน 20 ราย 

ระเบียบวาระท่ี 6 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม (เลื่อนวาระการประชุม) 

ระเบียบวาระท่ี 7  (เรื่องอ่ืน ๆ ) การระดมความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม  
 1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยต้องดำเนินการไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554  
 2. ตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย ให้นัดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาวาระท่ี
ยังคงค้างอยู่ แต่ที่ประชุมได้หาวันว่างที่ตรงกันเพ่ือประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ว่างไม่ตรงกัน จึงทำให้ไม่สามารถนัดวันประชุมได้ ที่ประชุมจึงเห็นตรงกันให้กำหนดวัน
ประชุมครัง้ถัดไปเป็นวันที่ 10 เมษายน 2563 ตามกำหนดการเดิม 
 3. การประชุมในครั้งถัดไป วันที่ 10 เมษายน 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ควรเลื่อนการประชุมเวลาประมาณ 12.30 น.  
ณ ห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เวลา 12.30 น. – 16.30 น.  
เมื่อประชุมเสร็จแล้วคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถเดินทางกลับได้โดยไม่ต้องเสียค่าที่พัก  

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.   

 

       (ศาสตราจารย์  นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร) 
          อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งท่ี  4/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  13  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
ได้ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในการประชุมครั้งที่  5/๒๕๖3  เมื่อวันท่ี  10  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 (นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา) 
             เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป 
           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 


