
สรุปมติยอการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ 

วันศุกรท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom Meeting 

 

วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

๑ ระเบียบวาระท่ี ๑   

เรื่องท่ีประธานหรืออธิการบดี       

แจงใหทราบ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  ราชบัณฑิต  นายกสภา

มหาวิทยาลัย  ประธานท่ีประชุม ไดใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีเขารวม

ประชุม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสระบบ Zoom Meeting ขานช่ือรายงานตัว  

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองคประชุม ประธานท่ีประชุมไดเปด

ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 เน่ืองจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ   

ราชบัณฑิต  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานท่ีประชุม ติดภารกิจประชุม

งบประมาณกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ป ๒๕๖๕ ในชวงเริ่มตนการประชุม  

จึงมอบหมายให นายวินัย วิทยานุกูล อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาท่ี

ประธานท่ีประชุมไปพลางกอน  

อธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    ๑. ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยคมสันท์ิ 

ขจรปญญาไพศาล รองอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับนักศึกษา

พิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ สรุปไดวา นักศึกษา

พิการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน

ทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ คน ไดแก 

 ๑) นายภานุเดช อุดมธนารักษ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ช้ันปท่ี 

๓ คณะบริหารศาสตร พิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย ไดรับการ

สนับสนุนคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน และคาธรรมเนียมการศึกษา (แบบ

เหมาจาย) ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ จํานวน ๗,๑๕๐ บาท ภาคการศึกษาท่ี 

๒/๒๕๖๓ จํานวน ๗,๑๕๐ บาท รวม ๑๔,๓๐๐ บาท  

 ๒) นายชัยณรงค นางาม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกล

เกษตร ช้ันปท่ี ๑ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิการทาง

รางกาย/การเคลื่อนไหว ไดรับการสนับสนุนคาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน 

และคาธรรมเนียมการศึกษา (แบบเหมาจาย) ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ 

จํานวน ๘,๖๕๐  บาท ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๓ จํานวน ๘,๖๕๐ บาท  

รวม ๑๗,๓๐๐ บาท 

    รวมคาใชจายเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓๑,๖๐๐ บาท  

    ๒. ผูรักษาราชการแทนอธิการบดี รายงานการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 

จายคาตอบแทนใหแก ผูชวยศาสตราจารยสุขชัย เจริญไวยเจตน  
 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 
 

 

๑ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รายงานการประชุมครั้งท่ี   

๔/๒๕๖๔ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันท่ี ๙ เมษายน  

๒๕๖๔ โดยใหแกไขตามท่ีประชุมไดมีขอแกไข 

 

ฝายเลขานุการ    

สภามหาวิทยาลัย 

๓ เร่ืองสืบเนื่อง 

๓.๑ การดําเนินการตามมติท่ีประชุม 

     ๓.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

     ๓.๑.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารงาน การเงิน การจัดหารายได

จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

    ๓.๑.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

 

สรุปสาระสําคัญ :  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ในการประชุม ครั้งท่ี  

๓/๒๕๖๔ วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลประจํามหาวิทยาลัยกาฬสินธุและแตงตั้ง  คณะกรรมการบริหารงาน 

การเงินการจัดหารายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  

     ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกรไดดําเนินการจัดทําแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  และคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารงาน การเงินการจัดหารายไดจากทรัพยสินของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว  

      ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ วันท่ี ๙ เมษายน  ๒๕๖๔ ไดมีมติแตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  มหาวิทยาลัยได

ดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ เสนออธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว  
 

มติท่ีประชุม:  รับทราบการดําเนินการ 
 

ฝายเลขานุการ    

สภามหาวิทยาลัย 

 ๓.๒ การอนุมัติงบประมาณรายจาย

เงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ (ปรับแผนกลางปงบประมาณ) 

กรณีผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธ์ิ พอคา 

มีประเด็นคําถาม 

 

มติท่ีประชุม:   ๑. ใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของ  

ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธ์ิ พอคา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย ไป

พิจารณา 

                     ๒. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป หาก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีประเด็นคําถาม ขอเสนอแนะ ขอใหนําเสนอวาระ

การประชุมเปนวาระเชิงนโยบาย   
 

ฝายนโยบายและ

แผน 

๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  พิจารณาผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติหนาท่ีของคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

มติท่ีประชุม : ๑. ท่ีประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และลงมติโดยลับ  

นับเปดเผย โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีมีสิทธิลงคะแนน จํานวน ๒๙ 

เสียง ผลปรากฏวา  

 ๑) เห็นชอบใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จํานวน ๑๒ เสียง  

 ๒) เห็นชอบไมใหพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จํานวน ๖ เสียง  

 ๓) งดออกเสียง จํานวน ๑๑ เสียง 

 จากผลการลงมติ เห็นชอบใหพนจากตําแหนง จํานวน ๑๒ เสียง  

ซึ่งไมเปนไปตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีใหสภามหาวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง  

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

จึงยังคงดํารงตําแหนงตอไป 

ฝายบริหาร 

๒ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

     ๒. ใหคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ไดจัดทําแผนการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน นําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งตอไป 
 

 ๔.๒ พิจารณาอนุมัติใหปริญญา  

แกผูสําเร็จการศึกษาประจํา 

ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มติท่ีประชุม : เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ /๒๕๖๓ จํานวน ๓๗๐ ราย รายละเอียด ดังน้ี 

 ๑. ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ ราย 

 - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

   สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป                                     จํานวน ๑ ราย 

   ท้ังน้ีการสําเร็จการศึกษาใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะ ได

อนุมัติการสําเร็จการศึกษาคือ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๖๙ ราย ดังน้ี 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก                            จํานวน ๑๓ ราย 

    ท้ังน้ีการสําเร็จการศึกษาใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะได

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา คือวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม         จํานวน ๑๑ ราย 

  - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถ่ินและชุมชน            จํานวน ๔๙ ราย 

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร      จํานวน ๘ ราย 

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร        จํานวน ๒๐ ราย 

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย                              จํานวน ๓ ราย 

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร          จํานวน ๕ ราย 

  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง            จํานวน ๓ ราย 

  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                                  จํานวน ๕ ราย 

  - หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล                                 จํานวน ๑๐ ราย 

  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส                                 จํานวน ๑๗ ราย 

  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (รหัส ๖๐)                             จํานวน ๒๗ ราย 

  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒)   จํานวน ๖๒ ราย 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

            สาขาวิชาการจัดการ (รหัส ๖๐)                               จํานวน ๕ ราย 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

       สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒)     จํานวน ๒๔ ราย 

 

 

ฝายวิชาการ 

๓ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒)      จํานวน ๑ ราย 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร(รหัส ๕๙)   จํานวน ๑ ราย 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

     สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร (รหัส ๖๐)  จํานวน ๑๑ ราย 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  

    ทางคอมพิวเตอร(หลักสูตรเทียบโอน) (รหัส ๖๒)          จํานวน ๑๑ ราย 

  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

    สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ(รหัส ๖๐)                      จํานวน ๗ ราย 

  - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการปกครอง          จํานวน ๒๒ ราย 

  - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชาการปกครอง (ภาคพิเศษ)                           จํานวน ๕ ราย 

  - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                                    จํานวน ๑๐ ราย 

  - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร                                 จํานวน ๑๔ ราย 

  - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร     จํานวน ๓ ราย 

  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว     จํานวน ๗ ราย 

  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ    จํานวน ๒ ราย 

  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      จํานวน ๘ ราย 

  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม       จํานวน ๔ ราย 

  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

            สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม                            จํานวน ๑ ราย 

  ท้ังน้ีการสําเร็จการศึกษาใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการประจําคณะได

อนุมัติการสําเร็จการศึกษา คือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุ: รายช่ือผูสําเร็จการศึกษา ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี ๔.๒ 
 

 ๔.๓ พิจารณาใหความเห็นชอบรับรอง

ผลการรับนักศึกษา ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๓ คณะศึกษาศาสตร

และนวัตกรรมการศึกษา 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบรับรองผลการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา จํานวน ๓๕๕ คน ดังน้ี 

๑. ระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๒๖ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย     จํานวน ๖๗ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร           จํานวน ๖๒ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร           จํานวน ๑๘ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย              จํานวน ๖๕ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          จํานวน ๖๒ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป    จํานวน ๕๒ คน 

๒. ระดับปริญญาโท จํานวน ๒๙ คน 

 - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                 จํานวน ๒๙ คน 
 

 

ฝายวิชาการ 

๔ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

 

 

๔.๔ พิจารณาใหความเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  

๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแต

ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๕ พิจารณาใหความเห็นชอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะ

บริหารศาสตร 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะบริหารศาสตร ท้ังน้ีเปด

ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๔ 

 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๖ พิจารณาใหความเห็นชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเทคนิคสถาปตยกรรม 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาเทคนิค

สถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

                   

 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๗ พิจารณาใหความเห็นชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาดิจิทัลกราฟก(หลักสูตรใหม 

พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาดิจิทัล

กราฟก(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ท้ังน้ีเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ตั้งแตภาค

การศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๘ พิจารณาใหความเห็นชอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชา

เครื่องกลเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) คณะวิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเปดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร  

ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๙ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

การงดรับนักศึกษาเพ่ือปดหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

คณะศิลปศาสตร 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบการงดรับนักศึกษาเพ่ือปดหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

คณะศิลปศาสตร ท้ังน้ีตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ฝายวิชาการ 

๕ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

 ๔.๑๐ พิจารณาใหความเห็นชอบการ

ปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ดังน้ี 

   ๔.๑๐.๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัจฉริยะ  

(ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓)  

คณะบริหารศาสตร 

 

มติท่ีประชุม: พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

ธุรกิจอัจฉริยะ (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะบริหารศาสตร กรณีเปลี่ยนแปลง 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

 จาก อาจารยเพ็ญสิริ ภูวรกิจ เปน อาจารยชัชวาลย ศรีมนตร ี

 จาก ผูชวยศาสตราจารยณัฐวดี พัฒนโพธ์ิ เปน อาจารยสกลวรรณ เช้ือภักด ี

โดยหลักสูตรท่ีปรับปรุงแกไขน้ี ใชกับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๑๐.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา

สมัยใหม (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒)  

คณะบริหารศาสตร 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการคาสมัยใหม (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๒) คณะบริหารศาสตร  กรณี

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร ดังน้ี 

 จาก ผูชวยศาสตราจารยปภาวี สุขมณี เปน ผูชวยศาสตราจารยวไลพร 

พลอยวิเลิศ 

 จาก อาจารยวนัญญา ทองทิพย เปน อาจารยจินตนา ออนลา 

 โดยหลักสูตรท่ีปรับปรุงแกไขน้ี ใชกับนักศึกษา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๑๐.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร 

มติท่ีประชุม: พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) คณะศิลปศาสตร โดยดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไขอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร คือ 

 จาก อาจารยธีติพล วิมุกตานนท เปน อาจารยสุภิญญา เรือนแกว 

โดยหลักสูตรท่ีปรับปรุงแกไขน้ี ใชกับนักศึกษา  ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๒   

ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ฝายวิชาการ 

 ๔.๑๑ พิจารณาใหความเห็นชอบกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจาํ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

 ๔.๑๒ พิจารณาใหความเห็นชอบ

องคประกอบคณะกรรมการพัฒนา

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

มติท่ีประชุม : ๑. เห็นชอบองคประกอบคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน ตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ

 ๒. แตงตั้ง นายสิทธิศักดิ์  ยนตตระกูล กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

                  ๓. แตงตั้ง พลตํารวจตรี มนตรี จรัลพงศ และ ศาสตราจารย ดร.

อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนรองประธาน

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเพ่ือมุงสูการพัฒนาชุมชนและ

ทองถ่ิน 

ฝายนโยบายและ

แผน 

๖ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

 ๔.๑๓ พิจารณาใหความเห็นชอบ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มติท่ีประชุม: เห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔ ฝายพัฒนากิจการ

นักศึกษา 

 ๔.๑๔ พิจารณาใหความเห็นชอบแผน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

ฝายพัฒนากิจการ

นักศึกษา 

๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 

๕.๑ รองศาสตราจารยศักดิ์เดช  

สังคพัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิเสนอวาระ ดังน้ี 

   ๕.๑.๑ พิจารณามอบหมาย  

รองศาสตราจารยสุพรรณ สุดสนธ์ิ 

เปนผูรับผิดชอบงานดานวิชาการ  

แทน ผูชวยศาสตราจารยสุขชัย   

เจริญไวยเจตน 

   ๕.๑.๒ พิจารณาทบทวนโครงการ

จัดตั้ง “วิทยาลัยพยาบาล ” คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

   ๕.๑.๓ พิจารณาโครงการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการใหมี

คุณวุฒิสูงข้ึน โดยใชงบประมาณ

รายจายเงินรายได และโครงการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุนใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ในคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรม

การศึกษา คณะบริหารศาสตร และ

คณะศิลปศาสตร โดยใชระบบการ

เรียนการสอนออนไลน 

 

๕.๑.๑ พิจารณามอบหมาย รองศาสตราจารยสุพรรณ สุดสนธ์ิ เปนผูรับผิดชอบ

งานดานวิชาการ แทน ผูชวยศาสตราจารยสุขชัย เจริญไวยเจตน 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบขอเสนอและมอบหมายใหอธิการบดีไปพิจารณา 
  

๕.๑.๒ พิจารณาทบทวนโครงการจัดตั้ง “วิทยาลัยพยาบาล” คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสุขภาพ 
 

มติท่ีประชุม : ๑. จากการประเมินความเปนไปไดในการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล

ยังมีปญหาและอุปสรรค ในอนาคตเมื่อมีบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัย

อาจนําแผนการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลมาดําเนินการอีกครั้ง 

                  ๒. มอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสุขภาพ 

นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา 
 

๕.๑.๓ พิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการใหมีคุณวุฒิ

สูงข้ึน โดยใชงบประมาณรายจายเงินรายได และโครงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรสายสนับสนุนใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

ในคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา คณะบริหารศาสตร และคณะ

ศิลปศาสตร โดยใชระบบการเรียนการสอนออนไลน                 

มติท่ีประชุม : มอบหมายใหอธิการบดีไปพิจารณา 

ฝายบริหาร 

 

 ๕.๒ การดําเนินการประชาคม

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

เก่ียวกับอัตราเงินเดือน ๑.๕ , ๑.๗  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบการดําเนินการประชาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 

เก่ียวกับอัตราเงินเดือน ๑.๕ , ๑.๗ กรณีมติประชาคมเสียงขางมากเห็นควรให

มหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนเต็มจํานวน 

ฝายบริหาร 

 ๕.๓ ท่ีประชุมสภาคณาจารยแหง

ประเทศไทยขอความอนุเคราะหคา

สมาชิกรายป  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ ใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการประสานงาน

กับฝายบริหารของมหาวิทยาลัย 

ประธานสภา

คณาจารยและ

ขาราชการ 

๗ 

 



วาระท่ี เร่ือง สาระสําคัญยอและมติสภามหาวิทยาลัย ผูรับผิดชอบ 

 ๕.๔ การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 

กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ฝายเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย 

 

๘ 

 


