
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
ครั้งที่  5/2563 

วันศุกร์ ที ่10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conferene ระหว่าง ห้องประชุมพนมเมธี   

อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม  
และ ห้องประชุมเทพพนม 2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร ณ นคร ชั้น 6  

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

ผู้มาประชุม  
1.   ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม* 
2.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม* 
3.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.   รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ* 
5.   นายทรงยศ  โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ* 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ* 
7.  นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ* 
8.  พลเอก ดร.กวี ประเคนรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.    ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ* 
10. อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี ทำหน้าที่รักษาราชการแทน 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ   
11.  อาจารย์ ดร.พีระพงษ์  ธีระเผ่าพงษ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 
12.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13.   นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14.   รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
15.  รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
16.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร 
17.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
18. อาจารย์กติติศักดิ์  มะลัย     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
       ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
19. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
       ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
20. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจาก  
- ไม่มี   - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  อาจารย์เอ้ือ  มูลสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย 
2.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาภรณ์  หอมดี ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
3.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
4.   นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
5.  นางสาวฤทัยรัตน์  คำไพ นิติกร  
6.  นายสุชาติ  ศรีอุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7.  นางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
8.  นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9.  นางสาวสุวิมล  แสนสุริยวงศ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
10.  ว่าที่ร้อยตรีทวีศิลป์  วงศ์ปทุม นักวิชาการศึกษา 
11.  นายวิฑูรย์  ตะนัดชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
12. นายอัครเดช  คิดการงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายธรรมวัฒน์  วะบังลับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เปิดประชุมเวลา  09.30 น. 

ก่อนการประชุม ฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบองค์ประชุมซึ่งการประชุมในครั้งเป็นการประชุม
ทางไกลผ่านระบบ Video Conferene ระหว่างห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม และห้องประชุมเทพพนม 2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนน 
แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสภาวะการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 โดยมี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม ณ ห้องประชุมพนมเมธี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม 
จำนวน 12 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการในที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนม ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการ และผู้ที่เข้าประชุม ณ ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ณ กรุงเทพมหานคร ชั้น 6 อาคาร ณ นคร แจ้งวัฒนะ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายทนง  โชติสรยุทธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมอยู่ที่บ้าน จำนวน 1 ท่าน คือ นายทรงยศ  โรจนวีระ  

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้ 
1. เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายหรือชี้แจง  

ให้ยกมือพ้นศรีษะ 
2.  ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งประธานว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยท่านนั้นมีความประสงค์ 

จะอภิปรายหรือชี้แจง หลังจากนั้นให้ประธานในที่ประชุมอนุญาต 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

วาระท่ี ๑.๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ  
วาระท่ี  1.2.1 สถาบันคลังสมองของชาติขอมอบเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาล” 

ด้วย สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้จัดทำเอกสาร 
ทางวิชาการเก่ียวกับ “ธรรมาภิบาล” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญและมีประโยชน์ 
กับสภามหาวิทยาลัย ได้มอบเอกสารทางวิชาการ เรื่อง “ธรรมาภิบาล” ดังรายการต่อไปนี้  

  1.  กฎหมาย และวิธีการสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ 
 2.  สภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 3.  การประเมินของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 4.  การประเมินสภามหาวิทยาลัย 
 5.  คุณธรรม จริยธรรม ของสภามหาวิทยาลัย 

            จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

มติ ทีป่ระชุมรับทราบ 

วาระท่ี 1.2.2  แบบประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แสดงความคิดเห็น              
เกีย่วกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ในปีการศึกษา 2563           
(1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563) และในประเด็นหรือมิติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้
สำหรับการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี  1.2.3   เรื่อง หนังสือขอข้อมูลการดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน และหนังสือจากสำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครพนม 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  

วาระท่ี  1.2.4  แนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

                ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้มีประกาศแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม นั้น 
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จะรวบรวมเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุญาต และบรรจุ
วาระการประชุม โดยวาระดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการประชุม และ
มติของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวฝ่ายเลขานุการจะไม่นำเรื่อง
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ดังกล่าวบรรจุวาระการประชุม ยกเว้นหากมีความจำเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณา และนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอมติบรรจุวาระ และพิจารณา 

  การแจ้งมติสภาโดยผ่านการรับรองรายงานประชุมแล้ว หรือ ถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วน      
ต้องได้รับการอนุญาตจากนายกสภามหาวิทยาลัยก่อน  

การขอข้อมูลเอกสารลับจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม หากมีบุคคลมาขอเอกสารลับ 
จากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ขอให้ทำบันทึกข้อความขอเอกสารทางราชการ ฝ่ายเลขานุการจะ
ประสานขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
     

อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่ที่แทนรักษาราชการแทนอธิการบดี  
ได้ให้ข้อสังเกต เนื่องจากบางครั้งในการพิจารณาวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารไม่สามารถทราบ
เรื่อง เพราะบางเรื่อง บางวาระ เป็นเรื่องเร่งด่วน มหาวิทยาลัยต้องเร่งดำเนินการ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้
อธิการบดีรับทราบในเรื่องต่าง ๆ ก่อนบรรจุวาระการประชุม 

  ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแบบฟอร์มให้เหมาะสมโดยที่ประชุมมอบให้
นายทนง  โชติสรยุทธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  งามสุทธิ พิจารณาปรับแนวปฏิบัติที่ดีและนำเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 

  มติ ที่ประชุมรับทราบมอบฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

วาระท่ี  2.1  เรื่องการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
                 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 3/2563  
เมือ่วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัย 

วาระท่ี  2.2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
                ครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันศุกร์ ที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 4/2563  
เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยให้แก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเสนอแนะของ 
สภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระท่ี  3  รายงานการประชุมลับ  

วาระท่ี 3.1 รายงานการประชุมลับ  
        การพิจารณาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และนวัตกรรม (ตามหนังสือ ที่ อว ๐๒๒๗.๕ (๗)/๓๗๑) 
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วาระท่ี 3.2 รายงานการประชุมลับ  
การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็นการร้องเรียนตรวจสอบ คุณสมบัติ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ที่มีอายุเกิน 60 ปี 

วาระท่ี 3.3 รายงานการประชุมลับ  
การพิจารณาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ตามหนังสือที่ อว ๐๒๓๓.๓ (๓.๒๓)/๒๘๕๘) 

วาระท่ี 3.4 รายงานการประชุมลับ  
การพิจารณาผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงพนักงานมหาวิทยาลัย   

วาระท่ี 3.5 รายงานการประชุมลับ 
การพิจารณารายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม  

วาระท่ี 3.6 รายงานการประชุมลับ  
การพิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหนังสือร้องเรียนของคณบดีวิทยาลัย 
การบินนานาชาต ิ

เนื่องจากการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมลับได้ 
ประธานจึงขอเลื่อนการประชุมลับในวาระท่ี (3.1) (3.2) (3.3) (3.4) (3.5) และ (3.6) ไปประชุม          
ในครั้งถัดไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องสืบเนื่อง 

วาระท่ี  4.1  รายงานการประชุมลับ  
การพิจารณารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนมที่ ๐๓๔/๒๕๖๒)  

วาระท่ี  ๔.2   รายงานการประชุมลับ   
การพิจารณาขอให้ดำเนินการตามกฎหมายและมติสภามหาวิทยาลัย 

วาระท่ี  4.3   รายงานการประชุมลับ 
การพิจารณาหนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (ตามหนังสือที่ อว ๐๒๓๓.๓(๓)/๒๖๔๘) 

วาระท่ี 4.4   รายงานการประชุมลับ 
การพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

วาระท่ี 4.6   รายงานการประชุมลับ  
การพิจารณาผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม รอบการ  
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

วาระท่ี 4.6.1 การพิจารณาผลการประเมินคณบดีคณะครุศาสตร์ รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
                  ครบสองปี 
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วาระท่ี 4.6.2 การพิจารณาผลการประเมินคณบดีบันฑิตวิทยาลัย รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
                  ครบสองปี 

วาระท่ี 4.6.3 การพิจารณาผลการประเมนิคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี รอบการประเมินการปฏิบัติ 
      หน้าที่ครบสองปี 

วาระท่ี 4.6.4 การพิจารณาผลการประเมินผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
                  ครบสองปี 

วาระท่ี 4.6.5   การพิจารณาผลการประเมินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  
รอบการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี 

 เนื่องจากการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถที่จะดำเนินการประชุมลับได้ 
ประธานจึงขอเลื่อนการประชุมลับในวาระท่ี (4.1) (4.2) (4.3) (4.4) (4.6) (4.6.1) (4.6.2) (4.6.3) 
(4.6.4) และ (4.6.5) ไปประชุมในครั้งถัดไป 

วาระที ่4.7  การพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตั้งทีมเจรจาและทำความเข้าใจกับบุคลากรในวิทยาลัยการบิน 
นานาชาติ โดยทีมเจรจาและทำความเข้าใจกับบุคลากร ประกอบด้วย  

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว                                                                       
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ   

                ๒. นายทนง  โชติสรยทุธ์   
                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 

๓. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม      กรรมการ    
        ๔. คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ      กรรมการ 

                ๕. พลอากาศเอก อารมย์  ปัถวี      กรรมการ 

วาระท่ี 4.8    วาระสบืเนื่อง การพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การแต่งตั้งรักษา  
     ราชการแทนอธิการบดี แทน ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก จากกรณีถูกสอบสวนทางวินัย 
    อย่างร้ายแรงให้ชอบด้วยกฎหมาย  

  มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบให้ทบทวน 18 เสียง ประธานงดออกเสียง 1 เสียง  
2. เห็นชอบทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่  

10 มกราคม 2563 และทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที่ 19 
มกราคม 2563 และทบทวนมติการรับรองรายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 2/2563 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รวมถึงคำสั่งสภามหาวิทยาลัยท่ีนายกสภามหาวิทยาลัย 
ได้ลงนามเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ในครั้งต่อไปเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาทบทวนมติและ
คำสั่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 18 เสียง ประธานงดออกเสียง 1 เสียง รวมทั้งสิ้น 19 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

วาระท่ี  5.1  การพิจารณาขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา 2562  จำนวน  435  คน 

     มติที่ประชุม   
1. มอบฝ่ายวิชาการตรวจสอบหมายเหตุท้ายตารางผู้สำเร็จการศึกษา ว่าถูกต้อง 

แล้วหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วให้รับรองรายงานการประชุมวาระนี้  
 2. มอบฝ่ายวิชาการไปดำเนินการปรึกษาหารือร่วมกันในการกำหนดปริญญา 
เกียรตินิยม และรายงานสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไปว่าในการกำหนดปริญญาเกียรตินิยมให้แก่นักศึกษา
ควรกำหนดในอัตราร้อยละเท่าใด 
 3. ในกรณีนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 นั้น มอบฝ่ายวิชาการ
รายงานสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป ว่ามีนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมีจำนวนร้อยละเท่าใด  

4. อนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปี 
การศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน  435  คน (ตามเอกสารแนบวาระที่ 5.1) 

5.รับรองมติการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2562  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 435 คน ในการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 5/2563  เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน  พ.ศ. 2563  
 6. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี  5.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  นครพนม จำนวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย 

วาระท่ี  5.2.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 วิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะวิทยาศาสตร์ 

 มติที่ประชุม  
1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

กีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) ให้สังกัดคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้ ให้นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตร ประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนมตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
 2. รบัรองมติ วาระที่ 5.2.1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5/2563  
ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.2.1) 
 3. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระท่ี  5.2.2  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ 

มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ ต้องมีผู้สมัครเรียน 
ตามเป้าหมาย คือ ๔๐ คน และให้นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และนายทนง  โชติสรยุทธ์ แล้วให้คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตร ประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม ตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. รับรองมติ วาระที่ 5.2.2 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5/2563  
ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.2.2) 
 3. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี  5.2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

                     มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์ ทั้งนี้ ให้นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ        
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตร    
ประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนมตรวจสอบความถูกต้อง 
 2. รับรองมติ วาระที่ 5.2.3 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5/2563  
ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.2.3) 
 3. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลดักระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี  5.2.4  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                      มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. รับรองมติ วาระที่ 5.2.4 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5/2563  
ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.2.4) 
 3. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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วาระท่ี  5.2.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลกัสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

                     มติทีป่ระชุม 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  
(ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. รับรองมติ วาระที่ 5.2.5 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5/2563  
ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.2.5) 
 3. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระท่ี  5.2.6  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

เครื่องกลการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) วิทยาลัยธาตุพนม 

            มติ ที่ประชุม 
  1. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) วิทยาลัยธาตุพนม 

2. รับรองมติ วาระที่ 5.2.6 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 5/2563  
ในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563 (ตามเอกสารแนบวาระท่ี 5.2.6) 
 3. มอบกองบริหารวิชาการ (กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานด้านวิชาการ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วาระท่ี  5.2.7  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
 (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓) (มคอ.๒) คณะวิทยาศาสตร์และครุศาสตร์ 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา  งามสุทธิ ได้ชี้แจง และขออนุญาตที่ประชุมถอนวาระดังกล่าว 

 มติที่ประชุม ถอนวาระการประชุม 

วาระท่ี  5.3  การพิจารณาผลการประเมินตนเองตามตวับ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา และรายงาน
ผลการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 9 เดือน 
รายงานผลการกำกับติดตามผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาและ
รายงานผลการประเมินตนเองตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รอบ 9 
เดือน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาลัย และระดับสถาบัน 

        มติที่ประชุม เลื่อนวาระการประชุมในครั้งต่อไป 
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วาระท่ี  5.4  การพิจารณาให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม 
จากผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ของมหาวิทยาลัยนครพนม  ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)  

 มติที่ประชุม เลื่อนวาระการประชุมในครั้งต่อไป 

วาระท่ี  5.5  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม  

 มติ เลื่อนวาระการประชุมในครั้งต่อไป 

วาระท่ี  5.6  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม 
 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคณะกรรมการ 
 บริหารงาน บุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558 ตามข้อ 6 (2)  
 และข้อ 6 (3)  

 มติทีป่ระชุม ให้มหาวิทยาลัยฯ นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558 กลับไปทบทวนและยก (ร่าง) ข้อบังคับฉบับ
ใหม่เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 

วาระท่ี  5.7    การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม 
พนมพิทยพัฒน์ (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์  

 มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอำนวยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
นครพนม พนมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ราย) ดังนี้  

1. ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ดีเอกนามกูล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

วาระท่ี  5.8   การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ  
ข้อบังคับ และประกาศประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  

 มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศประจำมหาวิทยาลัยนครพนม (แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง) ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว   กรรมการ 
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

2. นายวรพงษ์ วรรณศิริ     กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก    

วาระท่ี  5.9   การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการให้เอกชนลงทุนในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา อาคารปฏิบัติการโรงแรม และปรับปรุง
สนามกอล์ฟภูกระแต 
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 มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการศึกษาหาข้อมูลด้านกฎหมาย หรือระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่แล้วจึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

เลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน และขออนุญาตที่ประชุมบรรจุ
วาระ จำนวน 5 วาระ ดังนี้  
วาระท่ี 5.10  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : 

BCP) มหาวิทยาลยันครพนม  
วาระท่ี 5.11  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมงานวิจัยกัญชา

และเกษตรอินทรีย์ใน ประเทศไทยระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนมและ Ondine Ventures 
International Inc.และ CANAGROWTH CO.,LTD. 

วาระท่ี 5.12  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 

วาระท่ี 5.13  การพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอออนไลน์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ทีป่ระชุมเห็นชอบให้บรรจุวาระท้ัง 5 ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 17 “ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
เว้นแต่ในกรณีที่ประธานหรือเลขานุการเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะจัดไว้ลำดับใดของวาระการประชุมก็ได้”  

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้บรรจุวาระเพื่อพิจารณา ทั้ง 5 วาระ ดังนี้ 

วาระท่ี 5.10  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan 
: BCP) มหาวิทยาลัยนครพนม  

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : 
BCP) มหาวิทยาลัยนครพนม และมอบมหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี 5.11  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (รา่ง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมงานวิจัย
กัญชาและเกษตรอินทรีย์ใน ประเทศไทยระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนมและ Ondine Ventures 
International Inc.และ CANAGROWTH CO.,LTD. 

 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมงานวิจัย
กัญชาและเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม และ Ondine Ventures 
International Inc.และ CANAGROWTH CO.,LTD. และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
กฎหมายเพื่อพิจารณา แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป 
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วาระท่ี 5.12  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไป
ปฏิบัตงิานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 

ด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent 
Mobility) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ทั้งนี้มอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (RDI) ไปดำเนินการ 

วาระท่ี 5.13  การพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยนครพนม  
ปีการศึกษา 2562 

 มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา  
2562 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

วาระท่ี 5.14  การพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอออนไลน์และ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
มหาวิทยาลัยนครพนม โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านทางวิดีโอออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ    

ระเบียบวาระท่ี 6 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย 
นครพนม  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบระเบียบวาระท่ี 6)  

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  7 (ถ้ามี) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
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วาระท่ี 7.1    รายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยนครพนม  

 ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2562 ซึ่งอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยนครพนมได้ดำเนินการ
บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การดำเนินการได้เสร็จสิ้น    
เมือ่วันที่ 30 กันยายน 2562 ภายใตยุ้ทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายการ
บริหารงานของสภามหาวิทยาลัยนครพนม และได้นำเสนอรายงานประจำปี 2562 ให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยนครพนมไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
ตามเอกสารรายงานประจำปี 2562   

 ทีป่ระชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการเพ่ิมรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 

           มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยนครพนมไปดำเนินการตามที่คณะกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยเสนอแนะให้เพิ่มรายชื่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 

วาระท่ี 7.2    การกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 ตามท่ี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ ดำเนินการวิเคราะห์ตนเอง และเลือกกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้รับ 
การสนับสนุนและสร้างโอกาสในการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เลือกจุดเน้นตามศักยภาพของ 
มหาวิทยาลัย คือ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งได้จัดทำแผนการพลิกโฉม  
Repositioning Plan ตามจุดเน้นที่เลือก และจัดทำข้อมูลโครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพลิกโฉมการอุดมศึกษาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  
100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์หรือห้องปฏิบัติการด้านการ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการรวม 7 ห้องปฏิบัติการตามเขตพ้ืนที่ ประกอบด้วย  

1. ห้องปฏิบัตกิารพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  อาหารด้านพืช และสัตว์ จำนวน  
1 หอ้ง (เขตพ้ืนที่ศรีโคตรบูรณ์)  

2. ห้องปฏิบัติการทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 ห้อง (เขตพ้ืนที่มรุกขนคร) 
3. ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำนวน 4 ห้อง  (เขตพ้ืนที่พนมบุรินทร์ 

เขตพื้นที่ธาตุพนม เขตพ้ืนที่นาหว้า เขตพ้ืนที่ศรีสงคราม) 
4. ห้องปฏิบัติการเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง (เขตพ้ืนที่ดิจิทัล)   

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสำนักปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ ์2563 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว            

  มติที่ประชุม รับทราบการกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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วาระท่ี 7.3   ค่าเป้าหมาย OKRs ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
 นครพนม   

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยนครพนม ไดจ้ัดประชุมการประชุมการใช้ OKRs กับการบรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบค่าเป้าหมายในการ
ใช้ OKRs จำนวน ๔Os และ ๑๓KRs นั้น 

 ในการนี้ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมได้ทำบันทึก
ข้อความด่วนที่สุด ที่ อว 0609/ว 0711 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แจ้งให้ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการ 
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และประธานคณะกรรมการบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมหารือคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือ        
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือกำหนดค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย OKRs ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นรายหน่วยงาน และวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกเพ่ือให้บรรลุค่า
เป้าหมาย OKRs ของมหาวิทยาลัยนครพนม และรายงานผลการดำเนินงานไปยังกองนโยบายและแผน สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปจนถึงวันศุกร์   
ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
   

มติที่ประชุม รับทราบค่าเป้าหมาย OKRs ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การบรรล ุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม   

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.   

    

         (ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 
          นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 
     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.นุชรัตน์  มังคละคีร)ี 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 (นางสาวเปรมใจ  ดวงสุภา)  
             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
           ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


