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สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสนิธุ ์
คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช.๒ ชั้น ๓ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ 
  

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
๑ ระเบียบวาระที ่๑   

เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี       
แจ้งให้ทราบ           
  

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
นพ.สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมได้เปิด
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
      ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
    ๑. งบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ได้เสนอไปยังท่ีประชุม ค.ร.ม. เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔๗,๑๙๒ ล้านบาท คาดว่า
จะได้รับงบประมาณ จ านวน ๑๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งมีงบประมาณในแผน
วิทยาศาสตร์ วิจัย ประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท จากงบประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ล้านบาทนั้น จะแบ่งงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งงบประมาณเพื่อ
การวิจัยตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ร้อยละ ๕๓ จัดให้กองทุน ร้อยละ ๔๗ เป็น
งบประมาณแผ่นดินการวิจัยที่ส่งให้มหาวิทยาลัย เดิมมหาวิทยาลัยจะต้องส่ง
โครงการไปยังส านักงานการวิจัยแห่งชาติพิจารณา หากแต่ ในปีนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวทางในการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) จะตั้งกรอบวงเงินงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดสรรงบประมาณเอง แต่ต้องแจ้งให้ กสว. 
ทราบถึงหลักการในการพิจารณาเลือกโครงการว่ามีเป้าหมายอะไร และจะ
น าไปสู่การตอบสนองการพัฒนาชุมชนอย่างไร ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
      ส่วนด้านงานวิจัยตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายประเทศ แบ่งเป็น 
เป้าหมายการพัฒนาคน เป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ เป้าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และปัญหาท้าทาย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณด้าน
เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนท่ี จ านวน ๑๐ ล้านบาท  
      ๒. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับงบประมาณมาเพื่อสนับสนุนนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการเยียวยา
ช่วยเหลือนักศึกษาหรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 โครงการนี้จะมีงบประมาณให้ผู้ เข้าร่วมโครงการ ซึ่ งจะต้อง
ปฏิบัติงาน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๕ เดือน 
จ านวน ๖๗๕ ต าแหน่ง นอกจากนี้ยังได้รับโครงการสนับสนุนผู้ที่ว่างงานไปช่วย
ในการพัฒนาผลผลิตของวิสาหกิจชุมชน การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ของจังหวัด
กาฬสินธุอ์ีก จ านวน ๑๐ ต าแหน่ง 
 
เร่ืองท่ีอธิการบดีแจ้งให้ทราบ 
        อธิการบดีมอบหมายได้แจ้งท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 
            ๑. รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีนักศึกษาพิการที่
มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการ
ศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี จ านวน ๓ คน รวมเป็นเงิน 
๔๔,๗๕๐ บาท  
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วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
            ๒. การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์   
ได้ให้มหาวิทยาลัยจัดท าและน าเสนอรายงานงบการเงินประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยให้จัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งงานคลังได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานพร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และรายงานรายได้แผ่นดิน โดยน าส่งไปยังส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ได้ตรวจสอบรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของ
มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว  
            ๓. แจ้งผลคดีแพ่ง ตามค าพิพากษาศาลจังหวัดร้อยเอ็ด คดีหมายเลข
ด าที่ พ.๒๖๕๒/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ พ.๔๒๓/๒๕๖๓ ระหว่าง บริษัท
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  โจทก์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จ าเลยที่ ๑ นายวินิจ โชติสว่าง จ าเลยที่ ๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ าเลยที่ ๓ 
นายจิระพันธ์ ห้วยแสน จ าเลยที่ ๔ ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีค าพิพากษาเมื่อวันที่ 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ว่า ให้จ าเลยที่ ๓ ช าระเงิน ๒๙๔,๕๖๓,๐๗๒.๕๗ บาท แก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้น ๒๘๔,๑๑๓,๑๕๗.๑๓ 
บาท นับจากวันฟ้อง (ฟ้องวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑) เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระ
เสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์ส าหรับ จ าเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔  
            มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อค าพิพากษา โดยให้พนักงาน
อัยการเป็นผู้ยื่นอุทธรณ์คดี ซึ่งจะครบก าหนดการอุทธรณ์ในวันที่ ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๓  
            ๔. แจ้งผลคดีแรงงาน ตามค าพิพากษาศาลแรงงานภาค ๔ คดี
หมายเลขแดงที่ ร.๓๖-๔๖/๒๕๖๓ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายคมกริช 
อ่อนประสงค์ นางสาวสมทรัพย์ ไชยนิคม นางจิราภา นาครินทร์มาตรา นางสาว
ปนัดดา โพธินาม นายพูนศักดิ์ โชติไสว นางสาวปิยะนุช เทือกเทพ นายอาวุธ  
โสเพ็ง นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ นางสาววไลพร พลอยวิเลิศ นายพิเชษฐ์  
ดอนภิรมย์ นายคมกริช ทองนาค จ าเลย ศาลแรงงานภาค ๔ ได้พิพากษาให้
จ าเลยช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นนับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช าระส าเร็จแก่โจทก์ 
            ๕. แจ้งผลการด าเนินการและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการ
บัญช.ี.. กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาฬสินธุ)์  มกีารด าเนินการแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้  
            ระยะที่ ๑: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้น าเงินงบประมาณ
คงเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ จ านวนทั้งสิ้น ๙,๖๔๒,๙๘๖.๐๐ บาท โอนเข้าบัญชี ครั้งที่ ๑ ช่ือ
บัญชี “กองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์” เลขที่ ๙๘๐-๖-
๓๗๐๗๒-๔ วันท่ี ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ในขณะนั้นยังไม่มีข้อบังคับว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์แต่อย่างใด และไม่พบ
หลักฐานว่าเป็นการหัก ๐.๒ จากค่าใช้จ่ายบุคลากร (ประเภทเงินเดือน ๑.๕/ 
๑.๗) ตามที่บุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ความเข้าใจ เพียงแต่เป็น
การน าเงินงบประมาณคงเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรฝากเข้า



๓ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
บัญชีปกติทั่วไป ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ พบว่า มีการ
เบิก-จ่ายเงินงบประมาณคงเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปดังกล่าวไปใช้จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้  (๑) กันเป็นเงินเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) ตกเบิก
ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย (๓) เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ 
(๔) ปรับฐานเงินเดือนตามมติ ครม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
           ระยะที่ ๒: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้มีการน าเงินงบประมาณ
คงเหลือจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
โอนเข้าบัญชี ครั้งท่ี ๒ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๑๗๐,๖๕๗.๐๐ บาท โดยการปิดช่ือบัญชี 
“กองทุนพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์” เลขที่ ๙๘๐-๖-๓๗๐๗๒-๔ 
(เล่มแรก) เปิดเป็นช่ือบัญชี “เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” 
(เล่มที่สอง) เลขบัญชี ๙๘๐-๘-๘๖๑๑๖-๔ สาขาสมเด็จ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้ออกข้อบังคับ “กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗” และได้มีการเบิก-จ่ายเงินออกจากบัญชี “เงิน
อุดหนุนทั่วไป ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” (เล่มที่สอง) เลขบัญชี ๙๘๐-๘-
๘๖๑๑๖-๔ สาขาสมเด็จ ไปใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น (๑) ค่าปรับฐานเงือน
พนักงาน ณ ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒) จ่ายเงินเดือนพนักงานฯ ของ
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (๓) สมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝั่งของ
นายจ้าง (๔) จ่ายสวัดิการพนักงานมหาวิทยาลัย (ประเภทสมาชิก: พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว) ตามล าดับ โดยพบว่า มี
หลักฐานการเบิก -จ่ายเป็นค่าใ ช้จ่ายสวัสดิการ เช่น ค่าศึกษาบุตร ค่า
รักษาพยาบาล เงินสนับสนุนการคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุคคลในครอบครัวถึง
แก่กรรม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ านวนท้ังสิ้น ๒๓๙,๓๖๘ บาท (สองแสนสาม
หมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)  
          ระยะที่ ๓: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีการน าเงินงบประมาณ
คงเหลือจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โอนเข้าบัญชี ครั้ งที่  ๓ ช่ือบัญชี “เ งินอุดหนุนทั่ ว ไป ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย” เลขท่ี ๙๘๐-๘-๘๖๑๑๖-๔ (เล่มสอง) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้มีการเบิก-จ่ายเงินออกจากบัญชี “เงิน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-กองทุนสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” เพื่อใช้
ค่าใช้จ่าย เช่น (๑) ตกเบิกเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ) ขาที่สอง (๒) 
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) (๓) ค่าทะเบียนสมาชิก กสจ. (๔) 
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 
 จากการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีการเบิก -
จ่ายงบประมาณคงเหลือจ่ายเงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ฝากเข้าในช่ือ
บัญชีทั้ง “กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์” และ “เงินอุดหนุน
ทั่วไป ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘ 
จ านวนทั้งสิ้น ๘,๑๖๕,๕๕๔.๒๘ บาท ต่อมา ”มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์” 
เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ได้มีการเปลี่ยนช่ือบัญชีดังกล่าวจากช่ือ
บัญชี “เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” เลขที่ ๙๘๐-๘-
๘๖๑๑๖-๔ (เล่มสอง) เป็นช่ือบัญชี “เงินมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์-กองทุน
สวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย” เลขบัญชี ๙๘๐-๘-๘๖๑๑๖-๔ สาขา
สมเด็จ (เล่มสาม) โดยตรวจสอบพบว่ามียอดเงินคงเหลือในบัญชี จ านวนทั้งสิ้น 
๖,๖๑๒,๗๘๙.๕๑ บาท ระหว่างการเปลี่ยนแปลง ”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์” เป็น “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” มีการตรวจสอบข้อบังคับ “กองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗” และแนวทางการด าเนินการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบกับ



๔ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
ในระหว่างนั้น ทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ ได้มีหนังสือที่  
ตผ ๐๐๕๗ ขก/๐๐๒๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ และมีผลรายงานการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ งวดปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๖๐ ตามหนังสือที่ ตผ 
๐๐๕๗ ขก/๐๐๒๐ สรุปได้ดังนี้ (๑) ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ น างบประมาณ
ส่งคืนคลังเพื่อน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น ๕,๕๖๓,๘๘๒.๘๙ บาท 
และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของผลต่างในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารแล้วปรับปรุงให้ถูกต้องต่อไป (๒) ให้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ หากพบว่าท าให้
ราชการเสียหายให้ด าเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายและด าเนินการทาง
วินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี และ (๓) ให้ควบคุมหรือก ากับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดในโอกาส
ต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ด าเนินการน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน
ทั้งสิ้น ๕,๕๖๓,๘๘๒.๘๙ บาท เสร็จเรียบร้อยแล้วตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๖๘/
๐๙๙๒ ลงวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุของผลต่างในบัญชีเงินฝากธนาคาร ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ ๐๒๑๗/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบข้อเท็จจริง ปัจจุบันคณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และเมื่อกระบวนเสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 

            ๖. มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ซึ่งได้มีการด าเนินการจัดตั้งหน่วยติดตามและ
ประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ
ด าเนินการดังนี ้
            ด้านบุคลากร มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอลล์ ให้มีการท างานที่บ้าน 
(Work from Home) โปรแกรมการสอน Online เช่น Microsoft Teams มี
การผลัดเปลี่ยนการมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
หรือปฏิบัติงานออนไลน์ ให้ความรู้เรื่อง COVID-19 
            ด้านนักศึกษา มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอลล์ โปรแกรมการเรียน 
Online เช่น Microsoft Teams มอบทุนการศึกษา สามารถผ่อนช าระค่าเทอม
และค่าหอพัก จ้างงานนักศึกษาจ านวน ๕๘ อัตรา เป็นเงิน ๒๘๑,๐๑๐ บาท 
และให้ความรู้/ค าปรึกษาเรื่อง COVID-19 
            ด้านส่วนราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มอบเจลและสเปรย์แอลกอ
ฮอลล์ให้กับส่วนราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบวัสดุ/อุปกรณ์ให้โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ ได้แก่ เต็นท์ความดันติดลบ (Negative pressure tent) แคปซูล
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส าหรับรถฉุกเฉิน และออกแบบระบบระบายอากาศส าหรับ
ห้องทันตกรรมปลอดเช้ือ 
             ด้านประชาชนทั่วไป มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอลล์ จ้างงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จ านวน ๒๐ 
อัตรา เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท จ้างงานประชาชน จ านวน ๖๗๕ อัตรา เป็นเงิน 
๓๐,๓๗๕,๐๐๐ บาท มอบไข่ไก่ฟาร์มสุขตามโครงการ Happy Chick และให้
ความรู้เรื่อง COVID-19              

 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 



๕ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

      ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี  
๓/๒๕๖๓ วันที ่๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม: รับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓ วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  
โดยไม่มีข้อแก้ไข  
       
  
 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลยั 

      ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่  
๓/๒๕๖๓ (วาระลับ) วันที่ ๑๓  
มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

มติท่ีประชุม: รับรองรายงานการประชุม ๓/๒๕๖๓ (วาระลับ) วันที่  ๑๓  มีนาคม  
๒๕๖๓  โดยไม่มีข้อแก้ไข 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลยั 

๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
๓.๑ การด าเนินการตามมติที่ประชุม 
    
 
     ๓.๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สภาวิชาการแทนต าแหน่งว่าง 
 
     ๓.๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์แทนต าแหน่งว่าง 
     ๓.๑.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์แทนต าแหน่ง
ว่าง 
     ๓.๑.๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลยั
กาฬสินธุ ์
     ๓.๑.๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลยั 
     ๓.๑.๖ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านการศึกษาของสภา
มหาวิทยาลยั 
     ๓.๑.๗ ประกาศมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เรื่อง ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ                  
ความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL   
COMMUNICATION  (TOEIC) 

 
 
 
 

สรุปสาระส าคัญ : ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่  
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ จ านวน  
๖ ค าสั่ง และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ จ านวน ๑ ฉบับ โดยมี
รายละเอียดในการด าเนินการ ดังน้ี    
        ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการแทนต าแหน่งว่าง ฝ่ายเลขานุการ
สภาและนิติกร ได้ด าเนินจัดท าค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
        ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แทนต าแหน่งว่าง ฝ่ายเลขานุการสภาและนิติกร ไดด้ าเนินจดัท าค าสั่ง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
        ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ ์แทนต าแหน่งว่าง ฝ่ายเลขานุการสภาและนิติกร ได้ด าเนนิจัดท าค าสั่ง 
ตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามค าสั่งเรียบร้อย
แล้ว 
         ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการสง่เสริมกิจการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ฝ่ายเลขานุการสภาและนติิกร ไดด้ าเนินจัดท าค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
         ๕) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ฝ่ายเลขานุการสภาและนติิกร ไดด้ าเนินจัดท าค าสั่ง ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
         ๖) แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภา
มหาวิทยาลยั ฝ่ายเลขานุการสภาและนิติกร ไดด้ าเนินจดัท าค าสั่ง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และเสนอนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
         ๗) เห็นชอบให้มหาวิทยาลยัออกประกาศมหาวิทยาลยักาฬสนิธุ์ เรื่อง
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสมคัรสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION  (TOEIC) ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของประกาศ และเสนออธิการบดลีงนามออก
ประกาศเรียบร้อยแล้ว 
 

มติท่ีประชุม:  รับทราบการด าเนนิการ    

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลัย 
/นิติกร 

 ๓.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามที่สภา
วิศวกรเสนอแนะ เพื่อรับรองปรญิญา 
ประกาศนียบตัร หรือวุฒิบัตรในการ

มติที่ประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) กรณีการ
ปรับปรุงแก้ไขหน่วยกิตในรายชวิชา EN-๐๓๒-๐๐๔ Material Handing 
System and Packaging Packaging Design จาก ๓ (๒-๓-๖) เป็น ๓ (๓-๐-๖) 
ตามค าแนะน าของสภาวิศวกร เพื่อรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพ 

ฝ่ายวิชาการ 



๖ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
ประกอบวิชาชีพ 
 

๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  พิจารณาอนุมตัิให้ปรญิญา และ
ประกาศนียบตัร แกผู่้ส าเร็จการศกึษา 

มติที่ประชุม :  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ า
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๙๒๕ ราย ได้แก่   
๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๔ ราย ได้แก่   
    หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จ านวน ๑ ราย 
    มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศกึษา คือวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัย  จ านวน ๒ ราย 
                                              สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน  
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     จ านวน ๑ ราย 
                     สุขภาพท้องถิ่นและชุมชน                                                                                              
    มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศกึษา คือวันที่ 
๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
๒. ระดับปริญญาตรี จ านวน  ๘๐๒  ราย  ได้แก ่
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       จ านวน ๖๔ ราย 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย                จ านวน ๕๙ ราย 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์             จ านวน ๕๕ ราย 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    จ านวน ๓๑ ราย 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน ๔๗ ราย 
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     จ านวน ๔๑ ราย 
    มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมตัิการส าเร็จการศึกษา คือ
วันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ             จ านวน  ๑ ราย  
                                       คอมพิวเตอร์   
    มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมตัิการส าเร็จการศึกษา คือ
วันท่ี  ๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ            จ านวน ๕ ราย 
                                       คอมพิวเตอร ์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์         จ านวน ๑๕ ราย 
                                       สิ่งแวดล้อม 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ    จ านวน ๗๔ ราย  
                                       สุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 
    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน ๕ ราย 
                                       เพื่อการสื่อสาร 
    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว    จ านวน ๑๓ ราย 
    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ     จ านวน   ๕ ราย 
    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          จ านวน ๑๐ ราย 
    หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม     จ านวน   ๙ ราย 
    หลักสูตรนติิศาสตรบณัฑติ                 จ านวน ๑๓ ราย 
    หลักสูตรนติิศาสตรบณัฑติ(ภาคพิเศษ)                 จ านวน   ๑ ราย 
    หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการปกครอง     จ านวน ๓๕ ราย 
    หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ) สาขาวิชาการปกครอง    จ านวน   ๕ ราย 
                                    (ภาคพิเศษ) 

ฝ่ายเลขานุการ    
สภามหาวิทยาลยั/ 
ฝ่ายวิชาการ 



๗ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต          จ านวน   ๙ ราย 
       กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต        จ านวน ๑๓ ราย 
       กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 
    หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์      จ านวน   ๕ ราย 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์           จ านวน ๔๙ ราย  
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสัตวศาสตร์          จ านวน ๓๑ ราย 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาประมง               จ านวน ๘  ราย 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต                              จ านวน ๕  ราย 
       สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต                                     จ านวน  ๖  ราย 
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต                           จ านวน ๑๘ ราย 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต                             จ านวน  ๒  ราย 
       สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต                       จ านวน ๑๕ ราย 
       สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต                   จ านวน  ๒  ราย 
       สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 
    หลักสูตรบญัชีบัณฑติ  (หลักสตูร  ๔ ปี)                      จ านวน ๒๕ ราย 
    หลักสูตรบญัชีบัณฑติ  (หลักสตูรเทียบโอน)                    จ านวน  ๑  ราย 
    หลักสูตรบญัชีบัณฑติ  (หลักสตูรเทียบโอน)                   จ านวน ๕๘ ราย 
    หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ           จ านวน ๒๕ ราย 
 
    หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ           จ านวน ๒๘ ราย 
    หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต  สาขาวิชาการตลาด            จ านวน   ๔ ราย 
    หลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑิต                                    จ านวน  ๙ ราย 
        สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
     หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  จ านวน   ๑ ราย 
     มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมตัิการส าเร็จการศึกษา คือ 
วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓            
  
๓. ระดับประกาศนียบตัร จ านวน ๑๑๙ ราย ได้แก ่
      หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง  
        สาขาวิชาสัตวศาสตร ์                             จ านวน ๑๐ ราย 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร             จ านวน   ๖ ราย 
        สาขาวิชาการบัญชี                   จ านวน ๕๐ ราย 
        สาขาวิชาการจัดการทั่วไป              จ านวน ๑๕ ราย 
        สาขาวิชาการตลาด                 จ านวน   ๖ ราย 
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ             จ านวน ๑๕ ราย 
        สาขาวิชาช่างกลโรงงาน         จ านวน ๑๗ ราย 
      มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการประจ าคณะได้อนุมัติการส าเร็จการศึกษา คือ
วันท่ี ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
 
 



๘ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๒ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรครศุาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

มติท่ีประชุม: ๑. เห็นชอบการปรบัปรุงหลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
      ๒. เห็นชอบให้เปิดท าการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓  

 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจดัการสุขภาพ
ท้องถิ่นและชุมชน 
 

มติท่ีประชุม: : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการ
จัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์  ขุนลึก  เป็น  
อาจารย์วรกร  วิชัยโย ท้ังนี้การปรบัปรุงแกไขเริม่ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาค
การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 
 

๔.๔ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร หลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

มติท่ีประชุม: : เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) จาก อาจารย์บดินทร์ มงคลสิน เป็น อาจารย์วิศรุต พยุงเกยีรติคณุ ท้ังนี้
การปรับปรุงแกไขเริม่ใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๕  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
หลักสตูร และขอเพิ่มรายชื่อ                                
อาจารย์ประจ าหลักสตูร หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 

มติที่ประชุม:  ๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและ
ชุมชน จาก อาจารย์วรกร วิชัยโย เป็น อาจารย์ศักดิ์สิน  สิมสินธุ ์
 ๒. เห็นชอบการขอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 
จ านวน ๓ ราย ดังน้ี 
 
    ๑) อาจารย์ธนูย์สิญจน์  สุขเสริม 
    ๒) อาจารย์ธวัชวงศ์ชัย  ไตรทิพย์ 
    ๓) อาจารย์ศักดิ์สิน สิมสินธุ์ 
 ทั้งนี้การปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๖ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการขอ
เสนอเพิ่มรายชื่ออาจารยป์ระจ า
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการอนามยั
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบการขอเสนอเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชุมชน จ านวน ๑ ราย คือ อาจารย์วรกร  วิชัยโย ทั้งนี้การปรับปรุงแก้ไขเริ่มใช้
กับนักศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

ฝ่ายวิชาการ 

 ๔.๗  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

มติที่ประชุม:  เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 ๔.๘  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
 



๙ 
 

วาระที่ เร่ือง สาระส าคัญย่อและมติสภามหาวทิยาลัย ผู้รับผิดชอบ 
 ๔.๙  พิจารณาให้ความเห็นชอบการ

ขยายระยะเวลาการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ขยายระยะเวลาการ 
สรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ตาม ข้อ ๘ วรรคสอง ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกไปอกี ๓๐ วัน ถึงวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

คณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี 

 ๔.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ                                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗) 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ                                  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗)  จ านวน  ๓๘  อัตรา 

ฝ่ายบริหาร 

๕  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

๕.๑ จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
ได้มีการพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการด าเนินการสหกิจ
ศึกษา โดยมีประเด็นจากการพิจารณา ซึ่งในข้อบังคับฯ ก าหนดให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ านวน ๒ คณะ คือ คณะกรรมการอ านวยการสหกิจศึกษา  และ
คณะกรรมการด าเนินงานสหกิจศึกษา หากแต่ในข้อบังคับยังมีการร่างเนื้อหา
รวมถึงรายละเอียดการปฏิบัติ เป็นจ านวนมาก ซึ่ งอาจท าเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าสภามหาวิทยาลัยไปก าหนดวิธีการให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติ เมื่อมีการ
ก าหนดให้แต่งตั้ งคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดการด าเนินการควรให้
คณะกรรมการไปเป็นผู้ก าหนดการด าเนินการ หรือให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก าหนดการด าเนินการเอง 
 
 

คณะกรรมการ
กลั่นกรองด้าน
กฎหมายฯ 

  ๕.๒ เนื่องด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน
วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จะส่งผลให้ต าแหน่งอธิการบดีว่ างลง และ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้มีการขอขยายระยะเวลา
การสรรหาออกไปอีก ๓๐ วัน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในคราว
ประชุมครั้งต่อไปควรมีการจัดประชุมก่อนวันที่อธิการบดีจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง และให้บรรจุวาระการประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
 

ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั 

  ๕.๓ ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓  วันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร เวลา ๙.๓๐ น. 
 

ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลยั 

 


