
รายงานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ครั้งที่ 1/2563 
วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   

เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1  

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร 
-------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายสุเมธ  แย้มนุ่น    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  วรรณรัตน์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎ์  โทณะวณิก  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์กำจร  ตติยกวี  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กรรมการ 
6. นางอรสา  ภาววิมล    กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
-  ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. อาจารย์ ดร.ฑีรัตม์  พิริยะพลิน   รองอธิการบดี 
2. นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
3. นางสาวนิยรัตน์  ชิณสาร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4. นางสาวศศิธร  สิงห์พรหมสาร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นายสุชาติ  ศรีอุบล    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6. นายอัครเดช  คิดการงาน   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 

เปิดประชุม เวลา 09.30 น. 
 

  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงขออนุญาตจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยในการจัดประชุมครั้งนี้  เป็นการจัดประชุมตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563              
โดยการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 
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ระเบียบวารที่ 1  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

วาระท่ี 1.1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1.1  คำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ 103/2563   
สั่ง ณ วันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
นครพนมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยนครพนม 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.1.2 การหารือทั่วไปและแนวปฏิบัติของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายก 
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
  เพ่ือให้การดำเนินการตามหน้าที่ของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายก                     
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้เริ่มการประชุมปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ โดยสรุปได้
ดังนี้ 

1. ประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการกับปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
นวัตกรรม เพื่อรับทราบนโยบายตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

2. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานจะต้องสร้างความเชื่อม่ัน และเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม 
กฎหมาย  โดยได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ขอให้
ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือถึงคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย พิจารณายืนยันอำนาจหน้าที่
ของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาสภามหาวิทยาลัยนครพนม ว่าสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง ปลอดภัยสำหรับคณะกรรมการฯ และเกิดผลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
ชัดเจน 

3. คณะกรรมการฯ ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยแจ้งให้ 
คณะกรรมการฯ รับทราบว่า ได้ทำหนังสือถึงคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย  ซึ่งกำหนดประชุมในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563  และได้รับการยืนยันว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้คำแนะนำต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชอบด้วยกฎหมาย 

4. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ทำหนังสือเพ่ือรายงานกระบวนการทำงานของคณะบุคคล 
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ 

5. ประเด็นการทำหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะบุคคลปฏิบติหน้าที่แทน 
นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม สามารถดำเนินการได้ 
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6. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เมื่อคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม รับทราบคำสั่งว่าเห็นชอบและถูกต้อง จึงดำเนินการให้มีการจัดประชุม                
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563  

  แนวปฏิบัติของคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                         
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบไปด้วยประเด็นหลัก  2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสภามหาวิทยาลัยนครพนมโดยสมบูรณ์ อำนาจหน้าที่นี้กำหนดให้เป็น 
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่เชื่อมโยง
กับโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะไม่มีกำหนดเวลา แต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่ง 

2. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ตามข้อ (2) และ (3) ที่ระบุไว้ในคำสั่งกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ 103/2563 ถือเป็นภารกิจที่คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ต้อง
ดำเนินการจัดระเบียบ และแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง โดยแจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร             
ซึ่งภารกิจดงักล่าว ไมอ่าจกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใด ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
  ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสภามหาวิทยาลัย ต้องยึดหลักการที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติฉบับแรกที่ตราขึ้นมาเพ่ือใช้ในการกำกับดูแล
สถาบันอุดมศึกษา และระบบอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
2. หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
3. หลักความเป็นอิสระ 
4. หลักความเสมอภาค 
5. หลักธรรมาภิบาล 
หลักการทั้ง 5 หลักการ จึงกลายเป็นข้อผูกมัดระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับ                          

สภามหาวิทยาลัย ที่จะต้องรับผิดชอบและไปกำหนดกฏระเบียบ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

  ก่อนที่ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป นางอรสา ภาววิมล ไดเ้รียนสอบถามที่ประชุมว่า                    
การประชุมในวันนี้ ผู้ใดจะทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการในที่ประชุม  ทั้งนี ้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ทีท่ำหน้าที่
จดบันทึกการประชุม ประกอบไปด้วย   

1. นายพัฒน์ธวัตร์  เอ่ียมสม  ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมในวาระปกติ 
2. นางอรสา ภาววิมล ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุมในวาระลับ และวาระที่ไม่มี 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยในการประชุมครั้งต่อไป จะดำเนินการแต่งตั้งเลขานุการที่ประชุม 



4 
 

วาระท่ี 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

  1.2.1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
นครพนม 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  1.2.2 ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม  

 ตามท่ี มหาวิทยาลัยนครพนม ไดก้ำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี  
และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จึงเสนอคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิททยาลัยนครพนม เพ่ือทราบ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. เนื่องจากชื่อวาระการประชุมปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และ 

ระดับัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ควรใส่เอกสารแนบมาทั้งหมด คือ ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เนื่องจากการลงนามของปฏิทินเป็นอำนาจ 
หน้าที่ของฝ่ายบริหาร ที่สามารถดำเนินการได้ 

3. ขอให้มหาวิทยาลัยยืนยันข้อมูลการกลับมาปฏิบัติงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
 อาจารย์ ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน แจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก ได้กลับมา
ปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนอธิการบดี ในวันที่ 20 เมษายน 2563 หลังจากการขอลาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้               
ทางวิชาการ จึงสามารถลงนามในปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  1.2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและ                     
การปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19  

  มติที่ประชุม  รับทราบ  
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  1.2.4 การรับทราบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
ตามที่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้ประชุมทางไกล ผ่าน Video Conference  

ครั้งที่ 5 / ๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ระหว่างห้องประชุมพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม กับ ห้องประชุมมเทพพนม 2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 
อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น 

 
 บัดนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบ

กับคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ 103/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง               
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ และ แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติ
หน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมได้รับทราบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

วาระท่ี 2.1 การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
นครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,368 คน ประกอบด้วย 

 

  2.1.1  การพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตร ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562   
จำนวน 971 คน 

  มติที่ประชุม 
1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2562 จำนวน 971 คน 
2. รับรองมติการพิจารณาอนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 971 คน ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 

  2.1.2 การพิจารณาขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน  394  คน 

มติที่ประชุม 
1. อนุมัติประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  

2562 จำนวน 394 คน 
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2. รับรองมติการพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 394 คน ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม                 
พ.ศ. 2563 

  2.1.3 การพิจารณาขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนครพนม 
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ในการประชุมครั้งต่อไป ควรแนบบทคัดย่อ และเอกสารที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
2. การตรวจสอบความถูกต้อง ควรเริ่มจากคณะกรรมการกลั่นกรองด้านวิชาการและหลักสูตร  

ก่อนที่จะมาสภาวิชาการ ทั้งนี้ สภาวิชาการ อยู่ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม                       
พ.ศ.  2548  

มติที่ประชุม 
1. อนุมัติปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2562 จำนวน 3 คน 
2. รับรองมติการพิจารณาอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 คน ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
วาระท่ี 2.2   การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 
  สี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (มคอ.2) คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
 

  ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของเล่มหลักสูตร  
2. การรับนักศึกษา จำนวน 60 คน ตามเกณฑ์ของคุรุสภา มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการ 

เปิดห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง  
 

3. เห็นด้วยที่เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความเป็นครู และความรู้ 
เฉพาะทางที่เน้นฟิสิกส์ 

4. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เพ่ือให้ 
สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทันเวลา 
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มติที่ประชุม 
 1. ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรสี่ปี) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (มคอ.2) คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
2.รับรองมติการพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

(หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) (มคอ.2) คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม 
คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งท่ี 1/2563 
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

วาระท่ี 2.3  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ (สมอ.08)  
จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

  2.3.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
(สมอ.08) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) จาก อาจารย์สุธาสินี   
ขออ้อมกลาง เป็น นายกานต์  มูลศรี ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

2. รับรองมติการพิจารณาอนุมัติ การเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
(สมอ.08) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

  2.3.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
(สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร ์
 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตร ์
2. รับรองมติการพิจารณาอนุมัติ การเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

(สมอ.08) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) 
คณะครุศาสตร์  ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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  2.3.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร      (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561) คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. รับรองมติการพิจารณาอนุมัติ การเสนอปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 
2563 
 
วาระท่ี 2.4 การพิจารณาตอบข้อหารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร ที่ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จำนวน 2 ราย 
 
 มติ เห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทบริหาร  ที่ขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน จำนวน 2 ราย   นับตั้งแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการรับเทียบโอนตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 
  3.1 กำหนดการประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม คือ วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน ดังนั้นการประชุมครั้งต่อไป คือวันศุกร์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 
  3.2 ประเด็นข้อหารือเพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.2.1 การแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ ตามข้อบังคับสภาวิชาการ พ.ศ. 2550 
3.2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ตาม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2558 
3.2.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนมว่าการสรรหาคณบดี พ.ศ.  2555 
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   3.2.4 ค่าตอบแทนอธิการบดี  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2559 

3.2.5 การประเมินผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการ รอบประเมินการปฏิบัติ 
หน้าที่ครบหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการประเมินผลการ
บริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2562 

3.2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2554 
  ประเด็นข้อหารือต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องส่งข้อบังคับต่าง ๆ มาให้คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายก
สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขอปิดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
        (นายสุเมธ  แย้มนุ่น) 
      ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่ 
                                               แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
       (นายพัฒน์ธวัตร์  เอี่ยมสม) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


