
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา ๒๕๖3  
ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 

วันศุกรท่ี 3  เมษายน  2563  เวลา 10.00 น. 
ประชุมผานระบบออนไลน 

------------------------------- 
 

 
ผูมาประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ  ขจรปญญาไพศาล ประธานกรรมการ 
2. นายปญญา  เถาวชาลี    กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารยพิมพลิขิต  แกวหานาม กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยกชพรรณ  วงศเจริญ  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยโกศล  เรืองแสน  กรรมการ 
6. นายธรรมรัตน  บุญรอด   กรรมการ 
7. นายเอกรินทร  สารีพัว    กรรมการ 
8. นายอรชุน  พันธุการ    กรรมการ  
9. นายธนวัฒนชัย  เชิดช ู   กรรมการ  
10. นายณัญพล  หงษทอง   กรรมการ  

 11. นายทศพล  แสนโคตร   กรรมการ   
12. นางสาวบุปผา  พลอาจทัน   กรรมการ  

13. นายกัมปนาท  โยธาภักดี   กรรมการ  

14. นายสถาพร  หาศิริ    กรรมการ  
15. นายองอาจ  สารคาม    กรรมการ    
16. นางสาวธิดาวรรณ  ยนตชัย   กรรมการและเลขานุการ 
17. นายจรยุทธ  ภูก่ิงหิน    ผูชวยเลขานุการ 
18. นางโชติกา  ขันธิรัตน    ผูชวยเลขานุการ 
     
ผูเขารวมประชุม 
1. นายเดชา  บุงอุทุม    หัวหนางานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
2. นางสาวกาญจนา  สุภีรคํา   หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
3. นางสาวนภัทรธิดา  พรมดีราช   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นายเสถียร  กาสารัง    นักวิชาการศึกษา 
 
 
 
 เริ่มประชุม เวลา ๑0.0๐ น. โดย ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ  ขจรปญญาไพศาล  รองอธิการบดีฝายพัฒนา
นักศึกษา ประธานในท่ีประชุม   
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
     ๑.๑ คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ประจําปการศึกษา 
2563  ประธานในท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ  ประจําปการศึกษา 2563  ซ่ึงในคําสั่งประกอบดวยรองอธิการบดีทําหนาท่ีเปนประธาน  รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาทุกคณะ เปนกรรมการ  ประธานสภานักศึกษา  นายกองคการนักศึกษา นายกสโมสรทุกคณะ เปน
กรรมการ  ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา ทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ  และมีเจาหนาท่ีกองกิจการ
นักศึกษา จํานวน 2 คน ทําหนาทีเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
      ๑.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ประจําปการศึกษา 2563  
ประธานในท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
ประจําปการศึกษา 2563  ซ่ึงในคําสั่งประกอบดวยนายธนวัฒนชัย  เชิดชู เปนประธานสภานักศึกษา นางสาวศศิธร  
คาคําสาร เปนรองประธานสภานักศึกษาคนท่ี 1  นายนิติพล  ภูนาเมือง  เปนรองประธานสภาคนท่ี 2  และนางสาว
ภาสินี  งามหลาย  ทําหนาท่ีเปนเลขานุการ   
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ประจําป
การศึกษา 2563  ประธานในท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารองคการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ประจําปการศึกษา 2563  ซ่ึงในคําสั่งประกอบดวยนายอรชุน พันธุการ เปนนายกองคการ
นักศึกษา  นางสาวสกลรัตน  สลางสิงห  ทําหนาท่ีเปนเลขานุการ และนางสาวพิชญา  หอมหวล ทําหนาท่ีเปน
ผูชวยเลขานุการ 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 1.4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2563  ประธานในท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  โดยมีผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ  ขจรปญญาไพศาล ทําหนาท่ีเปนประธาน
กรรมการย  รองศาสตราจารยสุพรรณ  สุดสนธ  รองประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา ทํา
หนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ โดยกรรมการชุดนี้ มีหนาท่ีจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสนอตอ
สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

   

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
  - ไมมี -  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

- ไมมี - 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 รางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563  นายจรยุทธ  ภูก่ิงหิน หัวหนางาน

พัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ ไดนําเสนอรางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุใหมีความสมบูรณท้ังทางดานสติปญญา 

สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ ตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยเนนใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ สอดคลองกับตัวบงชี้ท่ี 1.6 และ 1.7 เกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570  โดยในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2563 มีจํานวนโครงการ

ท้ังสิ้น 26 โครงการ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2563  โดยใหงานพัฒนานักศึกษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ  ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ความสอดคลองดานประเด็นแผนงาน และแนวทางการพัฒนาแผน 
ตรวจสอบหวงเวลา  และงบประมาณใหชัดเจน และเหมาะสม  กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป  
  
   4.2 รางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2563  นายเดชา  บุงอุทุม 
หัวหนางานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ไดนําเสนอรางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 
2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการใหบุคลากร นักศึกษา และประชาชน
ท่ัวไปมีสวนรวมในกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางสรรคผลงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีไดรับรางวัลในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ นานาชาติ โดยมีจํานวน
คณะ/หนวยงาน ท่ีดําเนินโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปการศึกษา  2563 รวมท้ังสิ้น  18 โครงการ 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ รางแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ปการศึกษา 2563  โดยใหงาน งาน

สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจสอบขอมูลความถูกตอง ความสอดคลองดานประเด็นแผนงาน และแนวทางการ

พัฒนาแผน ตรวจสอบหวงเวลา  และงบประมาณใหชัดเจน และเหมาะสม  กอนนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

  4.3  รางปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา  2563  ประธานในท่ีประชุมไดเสนอราง
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2563  โดยรูปแบบกิจกรรมสวนใหญ จะเปนรูปแบบออนไลน เวน
ระยะหาง  ไมรวมตัวกันจํานวนมาก เพ่ือปองกันการแพรระบาดและการติดเชื้อไวรัส COVID-19  และมีกิจกรรม
บางสวนท่ียังไมกําหนดรูปแบบ วันและเวลา  ประกอบดวย ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  พิธีไหวครู  เปดโลกกิจกรรม 
และโครงการกีฬาภายในฯ 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 

  4.4  แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 ประธานในท่ีประชุมไดเสนอ
เพ่ือใหท่ีประชุมไดพิจารณาเก่ียวกับแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 โดยในปการศึกษา 
2563 กิจกรรมสานสัมพันธนองพ่ี หรือกิจกรรมรับนอง จะงดการกิจกรรมดังกลาว เพ่ือไมใหมีการรวมตัวของคน
จํานวนมาก ดานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม จะจัดในรูปแบบออนไลน ท้ังนี้จะแจงเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใหเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 



  4.5  การบริหารงบประมาณ เงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา และเงินบํารุงกีฬานักศึกษา  ประธานในท่ี
ประชุมไดเสนอเพ่ือใหท่ีประชุมไดพิจารณาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณเงินบํารุงกิจกรรมนักศึกษา และเงินบํารุง
กีฬา สําหรับปการศึกษา 2563 ดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไมคลี่คลาย เห็นควรให
ชะลอการทํากิจกรรมตางๆ ไวกอน เพ่ือเตรียมการท่ีจะทํากิจกรรมรูปแบบออนไลน ตัวอยางเชน การจัดซ้ือซิมเน็ต
สําหรับใหนักศึกษาเรียนออนไลน สวนงบประมาณเงินรายไดคาปฐมนิเทศนักศึกษาอาจจะมอบใหทางคณะเพ่ือไป
ดําเนินการท้ังหมด 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
 

  5.1 การจัดทําเสื้อกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา  นายกสโมสรคณะศึกษา
และนวัตกรรมการศึกษา ไดสอบถามแนวทางในการจัดทําเสื้อกิจกรรมของคณะ  ในสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ยังสามารถดําเนินการไดเปนปกติ หรือมีแนวทางอยาไร 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ  เห็นควรใหชะลอไวกอน เพ่ือเปนการลดภาระของผูปกครอง  ลดภาระคาใชจายของนักศึกษา 
   
  5.2 การเขาระบบงานทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา  โดยในสวนของนักศึกษาคณะท่ีแจงเขามา ไม
สามารถเขาระบบงานทะเบียนกิจกรรมได  งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ แจงในท่ีประชุมวาระบบทะเบียน
กิจกรรมนักศึกษา สามารถเขาไดเปนปกติ ไมไดปดระบบ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเขาไปในระบบโดยใชรหัสนักศึกษา และ
รหัสเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ   
   
  5.3  ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   โดยประธานในท่ีประชุมได
ฝากชวยกันดูแล สําหรับผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  สามารถแจงขอมูลผาน
มายังงานพัฒนานักศึกษาท้ังสวนกลางและคณะ และสามารถแจงผานนายกองคการนักศึกษา และประธานสภา
นักศึกษา ไดเชนกัน 
 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

 ปดประชุมเวลา  10.40 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................... ผูบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายจรยุทธ  ภูก่ิงหิน) 
 
 
     (ลงชื่อ)....................................................... ผูรับรองรายงานการประชุม 
     (ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ  ขจรปญญาไพศาล)    


