
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

คร้ังที่  ๑2/2562 (สามัญ) 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 

เวลา  ๐๙.00  น.    

ณ  ห้องประชุมพนมเมธี  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 5 

สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  บุญญาธิการ   นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา  งามสุทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์  สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.  นายทรงยศ  โรจนวีระ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

6.  นายวัชรินทร์  เจยีวิริยบุญญา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

7.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

8.  อาจารย์บุญเลิศ  โพธิ์ขำ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

9.   นายศรีสุข  แสนยอดคำ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10.  นายกานต์  แก้วมาตย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑1.  รองศาสตราจารย์ ดร.คำรณ  สิระธนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบ้ริหาร 

12. รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น  ศรีสุข คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันตรี  โคมพิทยา ผูอ้ำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบ้ริหาร 

๑4.  อาจารย์สันติสุข  วรวัฒนธรรม   กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

๑5.  อาจารย์กิตติศักดิ์  มะลัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

16.  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์  ปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

      ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ 

17.  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากมภีารกิจสำคัญ 

1.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

3.  รองศาสตราจารย์ วิรัตน์  พงษ์ศิริ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

2.  นายเดชา  ดีผดุง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

3.  ดร.สุภัทร  บุญส่ง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

4.  นายกิตต ิ นลิผาย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนครพนม 

5.  อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ 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 

เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ  นายกสภามหาวิทยาลัย

นครพนม ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดประชุม  และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระที่  1.1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑.๑ ประธานการประชุมได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนงาน ที่ร่วมแรงร่วมใจและทำให ้

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผูส้ำเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศกึษา  

๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาผ่านไปด้วยดี  ซึ่งถือว่าการดำเนินงาน              

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ๑.๑.๒ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ ประธานการประชุมได้แจ้งให้สำนักงาน 

สภามหาวิทยาลัยเชิญพลอากาศเอก วรฉัตร  ธารีฉัตร มาเจรจาไกล่เกลี่ยเกี่ยวกับมตสิภามหาวิทยาลัย 

ที่มอบหมายใหม้หาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาจา้งพลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร  

โดยขออนุญาตบรรจุเรื่องดังกล่าวในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเร่งด่วน 

 มติ ที่ประชุมอนุญาต 
 

วาระที่  1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

 เลขานุการได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตย้ายวาระที่ 5.6 ในการ

ประชุมครั้งที่ 13/2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 มาบรรจุเป็นวาระที่ 5.4 ในวันนี้ และ

เลื่อนวาระการประชุมที่กำหนดไว้ตามลำดับต่อไป และขออนุญาตบรรจุวาระการประชุมเพื่อพิจารณา

เพิ่มเติม จำนวน ๓ วาระ ได้แก่ 

 วาระที่  5.9  วาระการประชุมลับ  (การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน             

ในสถาบันอุดมศกึษา จำนวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ให้ดำรงตำแหน่ง                 

ผูช่้วยศาสตราจารย์)  

 วาระที่  5.10  การพิจารณามอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินคดีปกครอง                 

แทนสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคดีหมายเลขดำที่ บ.30/2562 ระหว่าง นายสมยศ สแีสนซุย               

ผูฟ้้องคดี และสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  

 วาระที่  5.11  การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวิชาการ  

ระหว่าง มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ทั้งนี ้ ฝ่ายเลขานุการขออนุญาตย้ายวาระที่ 5.6 ในการประชุมครั้งที่ 13/2562                

ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 มาบรรจุเป็นวาระที่ 5.4 ในวันนี ้และเลื่อนวาระการประชุม                  

ที่กำหนดไว้ตามลำดับต่อไป 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 มติ ที่ประชุมอนุญาตให้ย้ายวาระที่ 5.6 ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 ในวัน

ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562 มาบรรจุเป็นวาระที่ 5.4 ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยให้เลื่อน

วาระการประชุมตามลำดับ และอนุญาตให้บรรจุวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม จำนวน               

๓ วาระ  

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  การพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  คร้ังที่   

11/2562 (สามัญ)  เมื่อวันศุกร์  ที่ 15 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562 

  มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม คร้ังที่  

11/2562 (สามัญ)  เมื่อวันศุกร์  ที่ 15 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2562  โดยให้แก้ไขปรับปรุง 

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเร่งด่วน 

 รายงานการประชุมลับ 

 การพิจารณาหนังสือของพลอากาศเอก วรฉัตร  ธารฉีัตร  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องสืบเน่ือง 

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงนิสะสมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2563    

มติ ที่ประชุม 

1. รับทราบ    

2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความเห็นของศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ 

สุ พ รรณ ทั ส น์  ใน ก าร เส น อ ข อ อ นุ มั ติ งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย  ห รือ ขอ ใช้ เงิน ส ะส ม                           

ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

วาระที่ ๔.๒  การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งรองอธิการบดีที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบรบิูรณ์ เพื่อจ้าง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่ง รองอธิการบดี จำนวน                 

2 ราย 
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

  มติ ที่ประชุม 

1. รับทราบ  

2. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามความเห็นของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จนิดา   

งามสุทธิ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

วาระที่  ๕.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง จำนวน               

22  ตัวชี้วัด) 

 มติ  ที่ประชุม 

 ๑. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง จำนวน 22 ตัวชี้วัด)  

 ๒. ให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วาระที่ 5.2    การพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

และส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยนครพนม 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงาน

ภายใน รวมจำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม                 

พ.ศ. 2562 กองบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

2. เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม                

พ.ศ. 2562 กองคลังและพัสดุ 

3. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อและเพิ่มเติมภารกิจของหน่วยงาน กองกลาง 

สำนักงานอธิการบดี เป็น กองบรหิารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี 

4. เห็นชอบการเปลี่ยนชื่อและเพิ่มเติมภารกิจของหน่วยงาน กองส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี เป็น กองบรหิารวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

5. ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเรื่องการจัดตั้งกองใหม่ และเปลี่ยนชื่อกอง             

ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อดำเนนิการ

ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

วาระที่  5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตั้งส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2562 สำนักเทคโนโลยีดจิทิัล 

มติ  ที่ประชุม 

1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) โครงการจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

นครพนม พ.ศ. 2562 กองเทคโนโลยีดิจทิัล โดยให้อยู่ภายใต้สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. ให้มหาวิทยาลัยยกร่างข้อบังคับในการบรหิารและการดำเนินงานของ 

หน่วยงาน และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

วาระที่  5.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

เงนิเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหน่ึง พ.ศ. ....” 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วยเงนิเพิ่ม 

พิเศษรายเดือนสำหรับข้าราชการที่มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ชั้นหน่ึง พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ                 

สภามหาวิทยาลัย 

วาระที่  5.5 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย              

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย 

การบรหิารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....  กลับไปพิจารณาทบทวน และ 

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ในการประชุมครั้งที่ 13/2562 ในวันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

วาระที่  5.6 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม  

  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ....    

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยกองทุน 

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดำเนินการ 

แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

วาระที่  5.7 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

การเทยีบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวชิาการจาก

สถาบันการศึกษาอื่น พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการเทยีบ 

ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบัน การศึกษาอื่น พ.ศ. ....  

โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และให้ 

นำข้อบังคับฉบับดังกล่าวเสนอรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย และดร.สุภัทร  บุญส่ง  

ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

วาระที่  5.8 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย

แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง 

วิชาการ พ.ศ. .... 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยแนวทาง  

การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อประเมินผลงานทางวชิาการ  

และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยไปดำเนิการแก้ไข 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา งามสุทธิ  

วาระที่  5.9 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง)  บันทกึความเข้าใจ/บันทกึข้อตกลง                    

 ความร่วมมือ จำนวน 2 ฉบับ 

 5.9.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ  (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง  

Chongqing Technology and Business University (CTBU) และมหาวิทยาลัยนครพนม 

 มติ ที่ประชุม 

 1. เห็นชอบ (ร่าง)  บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง Chongqing Technology and  

Business University (CTBU) และมหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

กับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง และผล                        

การดำเนินการเป็นอย่างไร  โดยให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยปีละหน่ึงคร้ัง  
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 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม  ครั้งที่  8/2562 (สามัญ) 

 5.9.2  (ร่าง) บันทกึข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนม  

กับ สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย ในการจัดการแข่งขันเคร่ืองบินบังคับวิทยุ

ระดับอุดมศกึษา ครั้งท่ี 1  

มติ ที่ประชุม 

1. เห็นชอบ (ร่าง)  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัย 

นครพนม กับ สมาคมวิศวกรรมอากาศยานไทย ในการจัดการแข่งขันเคร่ืองบินบังคับวิทยุ

ระดับอุดมศกึษา ครั้งท่ี 1 โดยให้มหาวิทยาลัยแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์ 

ดร.สมจติต์  สุพรรณทัสน์ 

 2. ใหม้หาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

หลังจากมีการลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือไปแล้ว  

วาระที่  5.10 วาระการประชุมลับ 

 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนในสถาบันอุดมศกึษา จำนวน                 

1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ให้ดำรงตำแหน่ง                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วาระที่  5.11 การพิจารณามอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนนิคดปีกครอง  

 แทนสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคดีหมายเลขดำที่ บ.30/2562 ระหว่าง 

 นายสมยศ  สีแสนซุย ผู้ฟ้องคดี และสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดี 

 ที่ 2  

 มติ ที่ประชุม 

 1. เห็นชอบมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยนครพนม  ดำเนินคดีปกครอง แทน              

สภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคดีหมายเลขดำที่ บ.30/2562 ระหว่าง นายสมยศ สีแสนซุย   

ผู้ฟ้องคดี และสภามหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โดยมีอำนาจทำคำให้การแก้คำฟ้อง

คำคัดค้านการทุเลาบังคับคดี  และดำเนินคดีปกครองในคดีน้ีจนถึงที่สุด และให้มีอำนาจดำเนินการ

พิจารณาใดไปในทางจำหน่ายสิทธิ  เช่น  การยอมรับตามที่คู่กรณีอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้อง การถอนฟ้อง 

การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรือการใช้สิทธิในการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  

หรอืในการขอให้พจิารณาคดีใหม่ ทั้งน้ี ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อไปด้วย 
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 2. เห็ นชอบในหลั กการโดยมอบอำนาจให้ มหาวิ ทยาลั ยด ำเนิ น ค ดี ที่                                 

สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี แทนสภามหาวิทยาลัยทุกคดี และมีอำนาจมอบอำนาจช่วง

ให้อัยการดำเนินการคดีแทน ทั้งน้ี  ให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ในทันที หลังจากที่

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับคำสั่งศาล และทำหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ 

 3.  ให้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนำคำสั่งศาล ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี                    

เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาทุกครั้ง  และรายงานว่าได้ดำเนินการในขั้นตอนใด 

 4. ให้มหาวิทยาลัยส่งคำให้การแก้คำฟ้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคน

ทราบผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ หรอืจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

วาระที่  5.11 การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 มติ ที่ประชุม 

 1. เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย

นครพนม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 2. ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินงานของการลงนาม MOU หรอื MOA 

กับหน่วยงานต่าง ๆ  ว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง โดยให้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ               

ปีละคร้ัง  

ระเบียบวาระที่ 6 รายงานผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการฯ  ได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามมตสิภามหาวทิยาลัย 

นครพนม เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ ได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า หลังจากที่ฝ่าย 

เลขานุการได้แจง้มติสภามหาวิทยาลัยใหห้น่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการแลว้ ขอให้กำกับติดตามด้วยว่า      

ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ  

ศาสตราจารย์  ดร.สมจติต์ สุพรรณทัสน์ 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  
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(ศาสตราจารย์  ดร.สุนทร  บุญญาธิการ) 

                 นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

ผูร้ับรองรายงานการประชุม 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 

 
 

 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี) 

        เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

               ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

  

      (นางสาวชนันท์กานต์  รามางกูร) 

               รักษาราชการแทน 

หัวหนา้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

        ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


