สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๑ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี
วาระที่
๑

เรื่อง
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
๑.๑ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานที่ประชุมได้
แจ้งให้ที่ประชุมทราบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อย่อกระทรวงคือ อว. ชื่อภาษาอังกฤษ
Ministry of Higher Education Science Research and Innovation
(MHESRI) โดยมี รองศาสตราจารย์สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิม
คื อ รองศาสตราจารย์ นพ.สรนิ ต ศิ ล ธรรม เป็ น ปลั ด กระทรวง และให้ ยุ บ
ตาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่ให้ดารงตาแหน่งระดับ ๑๑
เช่ น เดิม ซึ่ งอาจจะปรั บ เปลี่ ย นไปเป็ นที่ ป รึ กษา หรื อ รองปลั ด กระทรวงเพื่ อ
รับผิ ดชอบงานด้ านอุ ดมศึ กษาโดยตรง ในส่ วนของการบริห ารจัดการมี การ
ประชุ ม ปรึ กษาหารื อ ผู้เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก วั น เนื่ อ งจากไม่มี ค วามชั ดเจนในการ
ตีความกฎหมาย รวมถึงปัญหาในการจัดสรรบุคลากร โดยให้ สอวช. ทาหน้าที่
เป็นเลขาธิการสภานโยบาย มีบุคลากรประมาณ ๙๐ คน ขออัตรากาลังคนเพิ่ม
อีก ๑๐๐ คน ส่วน สกว. ซึ่งควรจะทาหน้าที่ด้านนโยบายกลับมีบุคลากรมากถึง
๑๘๐ คน อย่างไรก็ตามบุคลากรสังกัด สกว. จานวน ๑๔๐ คน ควรจะย้ายไป
สังกัด วช. หากแต่ สกว. ไม่อนุญาตให้ย้ายสังกัดโดยมีเหตุผลว่าบุคลากร จานวน
๑๔๐ คนนี้ ยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ดู แ ลโครงการจนกว่ า จะแล้ ว เสร็ จ ๓ ปี
ซึ่งรัฐมนตรีได้มีนโยบายในช่วงการเปลี่ยนถ่ายงาน ให้ดาเนินงานเดิมให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ – ๔ เดือน
ในส่วนของมหาวิทยาลัยจะสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเทียบเท่า
กรม แต่ก็ไม่ได้กาหนดให้สามารถสั่งการดาเนินงานแบบกรม ให้อธิการบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้
ก ากั บ ดู แ ลด้ า นนโยบาย ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลสภา
มหาวิ ท ยาลั ย โดยตรง ท าให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี แ นวทางในการก ากั บ ดู
มหาวิทยาลัยภายใต้มาตรฐานที่แตกต่างกัน จึงมีแนวคิดให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเดิมทาหน้าที่ในการกากับดูแลสภามหาวิทยาลัย โดยทาหน้าที่เป็น
Supervisor, Supporter และ Facilitator แก่สภามหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น
การกาหนดตาแหน่งวิชาการ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีอิสระในการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ทาให้เกิดปัญหาในเชิงปฏิบัติ หลักเกณฑ์ที่กาหนดส่วนใหญ่ จะต่ากว่า
เกณฑ์ มาตรฐานของ ก.พ.อ. เช่ น มหาวิท ยาลัย เชียงใหม่ ไ ม่ได้ ก าหนดให้ นั บ
เปอร์เซ็นต์ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดลไม่ได้กาหนด
จานวนบทความขั้ นต่า ซึ่ งการขอกาหนดต าแหน่งระดับศาสตราจารย์หากมี
บทความเพียง ๑ – ๒ เรื่อง จะไม่เหมาะสมและต่ากว่ามาตรฐานของ ก.พ.อ.
เนื่ อ งจาก การขอกาหนดต าแหน่ งระดับ ศาสตราจารย์ ก.พ.อ. กาหนดให้ มี
บทความอย่างน้อย ๕ บทความ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑

วาระที่

เรื่อง

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กรณีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามที่ ส ภามหาวิ ทยาลั ย ในคราวประชุ ม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ วั น ที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๒ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
กาฬสิ น ธุ์ และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการสรรหานายกฯ ได้ดาเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
โดยได้ดาเนินการออกประกาศ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัย โดยกาหนดให้เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๒ ถึ ง วั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามแบบเสนอชื่ อ ผู้ ส มควรด ารง
ตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ใส่ซองปิดผนึกส่งมายังประธานคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ที่สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(พื้นที่ในเมือง) หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็น
สาคั ญ ที่ อยู่ เ ลขที่ ๖๒/๑ ถนนเกษตรสมบู ร ณ์ ต าบลกาฬสิ น ธุ์ อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ จึงขอเชิญชวนให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก
ท่านได้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ได้
ดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยได้ดาเนินการออกประกาศ
เรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เสนอรายชื่อผู้สมควร
ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ โดยกาหนดให้เ สนอ
รายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตาม
แบบเสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ใส่ซองปิดผนึกส่งมายังประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยได้ที่
สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) หรือส่งทางไปรษณีย์
โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ ที่อยู่เลขที่ ๖๒/๑ ถนนเกษตร
สมบูรณ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐ จึงขอเชิญชวน
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านได้เสนอชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้รับผิดชอบ

๑.๓ รองศาสตราจารย์ สุ พ รรณ สุ ด สนธิ์ รองอธิ ก ารบดี ไ ด้ ร ายงานผลการ
ตรวจสอบรายงานการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามที่
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินสาหรับปีสิ้นสุด และหมายเหตุประกอบ
รายงานการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
๑.๔ รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีได้รายงานการใช้จ่ายเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๒ โดยสรุปคือ
มี ร ายได้ ป ระจ าเดื อ น ๔๙,๗๐๖,๘๘๒.๙๑ บาท มี ร ายจ่ า ยประจ าเดื อ น
๓๓,๕๒๓,๓๐๒.๗๙ บาท คงเหลือ ๑๖,๑๘๓,๕๘๐.๑๒ บาท
ยอดยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จานวน ๔๕,๘๖๕,๐๘๑.๕๐ บาท
รวมรายได้ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ๖๒,๐๔๘,๖๖๑.๖๒ บาท
มีรายได้สะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖,๓๑๒,๔๗๘.๓๕ บาท
๒

วาระที่

เรื่อง

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด สรรงบประมาณ ทั้ ง สิ้ น ๑๑๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐ บาท ณ
๓๑ มี น าคม ๒๕๖๒ ใช้ จ่า ยงบประมาณไปทั้ งสิ้ น ๓๓,๙๔๑,๓๐๒.๗๙ บาท
คงเหลือ ๘๒,๐๓๐,๙๘๗.๕๙ บาท

ผู้รับผิดชอบ

๑.๕ รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดีได้ รายงานการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
แบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกาหนด
๑.๖ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ค มสั น ทิ์ ขจรปั ญ ญาไพศาล ได้ ร ายงานผลการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับนักศึกษาพิการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ มีนั กศึก ษาพิการที่มี คุณ สมบั ติต รงตามหลัก เกณฑ์ใ นการขอรับ การ
สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาพิการในระดับปริญญาตรี
จานวน ๔ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๒๐๐ บาท
มติที่ประชุม: รับทราบ
๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๖๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดาเนินการตามมติที่ประชุม
๓.๑.๑ คาสั่งที่ ๐๑๔/๒๕๖๒
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๓.๑.๒ คาสั่งที่ ๐๑๕/๒๕๖๒
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓.๑.๓ ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการ
คุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณี
ถูกกล่าวหา หรือถูกดาเนินคดีอาญา
คดีแเพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๑.๔ ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภา
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
โดยไม่มีข้อแก้ไข

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

สรุปสาระสาคัญ : ตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ได้มมี ติแต่งตั้งคณะกรรมการและ
เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เรียบร้อยแล้ว
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการจัดทาคาสั่งเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม
เรียบร้อยแล้ว
๓) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการคุม้ ครองและให้ความ
ช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมี
กรณีถูกกล่าวหาหรือถูกดาเนินคดีอาญา คดีแเพ่ง และคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝ่ายเลขานุการและนิติกรดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง อยู่ระหว่าง
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามออกข้อบังคับ
๔) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
ฝ่ายเลขานุการและนิติกรดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามออกข้อบังคับเรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
/นิติกร

มติที่ประชุม: รับทราบการดาเนินการ

๓

วาระที่
๔

เรื่อง

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม : อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาประจา
๔.๑ พิจารณาอนุมตั ิให้ปริญญา
ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๖๘๗ ราย ดังนี้
ประกาศนียบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษา ๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จานวน ๑๘๙ ราย ได้แก่
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชาช่างยนต์
จานวน ๑๖ ราย
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
จานวน ๔๓ ราย
สาขาวิชาการบัญชี
จานวน ๖๕ ราย
สาขาวิชาการจัดการ
จานวน ๒๐ ราย
สาขาวิชาการตลาด
จานวน ๔ ราย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน ๑๒ ราย
สาขาวิชาพืชศาสตร์
จานวน ๒ ราย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวน ๑๘ ราย
สาขาวิชาประมง
จานวน ๔ ราย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
จานวน ๕ ราย
มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะได้อนุมัติการสาเร็จการศึกษา คือ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
๒. ระดับปริญญาตรี จานวน ๔๘๘ ราย ได้แก่
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

ฝ่ายวิชาการ

จานวน ๒๓ ราย
จานวน ๒ ราย
จานวน ๒ ราย
จานวน ๑๐ ราย
จานวน ๒ ราย
จานวน ๒ ราย
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑๑ ราย
๑๐ ราย
๑๔ ราย
๔ ราย

จานวน ๓ ราย
จานวน ๕ ราย
จานวน ๑๔ ราย
จานวน ๙ ราย
จานวน ๗ ราย
จานวน ๕ ราย
๔

วาระที่

เรื่อง
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
จานวน ๒๓ ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จานวน ๗ ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
จานวน ๕๐ ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จานวน ๑๕ ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการตลาด จานวน ๓ ราย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
จานวน ๗๑ ราย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน ๑ ราย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
จานวน ๒ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
จานวน ๑๔ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
จานวน ๓๔ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
จานวน ๑๒ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จานวน ๒ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวน ๓ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
จานวน ๔ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน ๖ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวน ๑๙ ราย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
จานวน ๙๙ ราย
มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะได้อนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา คือ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

๓. ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน ๑๐ ราย ได้แก่
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
จานวน ๑ ราย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน จานวน ๕ ราย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จานวน ๑ ราย
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จานวน ๓ราย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการประจาคณะได้อนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา คือ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
หมายเหตุ : รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาตามเอกสารประกอบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ระเบียบวาระที่ ๔.๑
๔.๒ พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัย มติที่ประชุม: เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วน ฝ่ายเลขานุการ
กาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็น ราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน สังกัด สภามหาวิทยาลัย
งานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... โดย ให้แบ่งส่วน /นิติกร
มีฐานะเทียบเท่างาน สังกัดหน่วยงาน
ราชการเป็นงานของส่วนราชการ ดังนี้
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พ.ศ. ....
๕

วาระที่
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ผู้รับผิดชอบ

สานักงานอธิการบดี
(๑) กองกลาง ดังนี้
ก. งานบริหารงานบุคคล
ข. งานคลัง
ค. งานพัสดุ
ง. งานออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
จ. งานอาคารสถานที่
ฉ. งานยานพาหนะ
ช. งานนิติการ
ซ. งานบริหารทั่วไป
ฌ. งานประชาสัมพันธ์และแนะแนว
(๒) กองนโยบายและแผน ดังนี้
ก. งานวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ
ข. งานวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผล
ค. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) กองกิจการนักศึกษา ดังนี้
ก. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ข. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
ค. งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
(๑) งานบริหารและวางแผน
(๒) งานบริการการศึกษาและวิจัย
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
(๔) งานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อชุมชน
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานคณบดี คณะบริหารศาสตร์ ดังนี้
(๑) งานบริหารและวางแผน
(๒) งานบริการการศึกษาและวิจัย
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ ดังนี้
(๑) งานบริหารและวางแผน
(๒) งานบริการการศึกษาและวิจัย
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
(๑) งานบริหารและวางแผน
(๒) งานบริการการศึกษาและวิจัย
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ดังนี้
(๑) งานบริหารและวางแผน
(๒) งานบริการการศึกษาและวิจัย
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรม
การศึกษา ดังนี้
(๑) งานบริหารและวางแผน
(๒) งานบริการการศึกษาและวิจัย
๖

วาระที่

เรื่อง

๔.๓ พิจารณาร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน
สังกัดหน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ....

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
(๓) งานพัฒนานักศึกษา
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานผู้อานวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดังนี้
(๑) งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
(๒) งานบริการวิชาการ งานอนุรักษ์ และงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) งานศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ และงานกิจการทั่วไป
ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานของสานักงานผู้อานวยการ สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ดังนี้
(๑) งานทะเบียนและประมวลผล
(๒) งานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
(๓) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(๔) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(๕) งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา
ให้แบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ขึ้นตรงกับอธิการบดี
ดังนี้
(๑) หน่วยตรวจสอบภายใน
(๒) หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
(๓) ศูนย์ภาษา
(๔) สานักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
(๕) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม: เห็นชอบออกประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการแบ่งส่วน
ฝ่ายเลขานุการ
ราชการเป็นงานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน สังกัด สภามหาวิทยาลัย
หน่วยงานวิชาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน /นิติกร
ของส่วนราชการ ดังนี้
ให้ แ บ่ ง ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท่ า งานของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้
(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ให้แบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานของคณะบริหาร
ศาสตร์ ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
(๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
(๔) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ให้แบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสุขภาพ ดังนี้
(๑) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
(๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(๓) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
(๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(๕) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ
๗

วาระที่

เรื่อง

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
ให้แบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้
(๑) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(๓) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
(๔) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง
(๕) สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม
(๖) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
ให้แบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานของคณะศิลปศาสตร์
ดังนี้
(๑) สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
(๓) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
(๔) สาขาวิชารัฐศาสตร์
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๖) สาขาวิชานิติศาสตร์
(๗) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ให้แบ่งส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานของคณะศึกษาศาสตร์
และนวัตกรรมการศึกษา ดังนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(๒) สาขาวิชาภาษาไทย
(๓) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
(๖) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(๗) สาขาวิชาสหวิทยาการและนวัตกรรมการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

๔.๔ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภา
วิชาการเพิ่มเติม

มติที่ประชุม: แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา นาสินพร้อม
เป็นกรรมการ
(ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
๒. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยนันท์ ชมนาวัง
เป็นกรรมการ
(ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปนาเสนอ

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
/นิติกร

๔.๕ พิจารณาแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)

มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)

ฝ่ายบริหาร

๔.๖ พิจารณาแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

มติที่ประชุม: เห็นชอบพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๒

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

๔.๗ พิจารณาแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปี
การศึกษา ๒๕๖๒

มติที่ประชุม: เห็นชอบแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปี
การศึกษา ๒๕๖๒

ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา

๘

วาระที่

เรื่อง
สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ
๔.๘ พิจารณาคูม่ ือการพัฒนาและการ มติที่ประชุม: เห็นชอบคู่มือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
บริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๙ พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๓)

ฝ่ายวิชาการ
- ถอนวาระ -

๔.๑๐ พิจารณาการขออนุโลมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐)

มติที่ประชุม: เห็นชอบการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร ฝ่ายวิชาการ /
ศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิชาการจั ดการทางวั ฒนธรรม (หลัก สูต รปรับ ปรุ ง คณะศิลปศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐) คงเหลื อ ๒ ราย เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบนั ก ศึ ก ษาที่ ค งเหลื อ ในระบบ
จานวน ๓ ราย จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา ได้แก่
๑. นางสาวสุชานาถ บุญเที่ยง
๒. นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์

๔.๑๑ พิจารณาการขออนุโลมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม: เห็นชอบการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร ฝ่ายวิชาการ /
ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสารสนเทศศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง คณะศิลปศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๖๐) คงเหลื อ ๓ ราย เพื่ อรั บ ผิด ชอบนัก ศึก ษาที่ คงเหลื อในระบบ
จานวน ๔ ราย จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา ได้แก่
๑. นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว
๒. นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
๓. นางสาวสุชาดา สุรางค์กุล

๔.๑๒ พิจารณาการขออนุโลมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)

มติ ที่ ป ระชุ ม : ๑. เห็ น ชอบการขออนุ โ ลมอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕)
คงเหลือ ๑ ราย เพื่อรับผิดชอบนักศึกษาที่คงเหลือในระบบ จานวน ๑๔ ราย
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา คือ นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ
๒. รับทราบการดาเนินการของมหาวิทยาลัย ในการบรรจุแต่งตั้ง
อาจารย์ใหม่ สาขาวิชาภาษาจีน จานวน ๑ ราย คือ นายอภินันท์ ธรรมอินทร์
ลาด และได้รับอาจารย์ชาวต่างชาติ จานวน ๑ คน โดยความร่วมมือจากสถาบัน
ขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ Miss Yang Jing ทาให้มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๓ ราย
๔.๑๓ พิจารณาการขออนุโลมอาจารย์ มติที่ประชุม: เห็นชอบการขออนุโลมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร
วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาการ คอมพิ ว เตอร์ (หลั ก สู ต รใหม่
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๕) คงเหลื อ ๑ ราย เพื่ อรั บ ผิด ชอบนัก ศึก ษาที่ คงเหลื อในระบบ
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
จานวน ๑ ราย จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา คือ นายกาธร สารวรรณ
คอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๕)

ฝ่ายวิชาการ /
คณะศิลปศาสตร์

๔.๑๔ พิจารณาการขออนุโลมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)

ฝ่ายวิชาการ /
คณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ /
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
สุขภาพ

- ถอนวาระ -

๙

วาระที่

๕

เรื่อง
๔.๑๕ รายงานแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบายการ Reprofiling
การจัดการศึกษาคณะศิลปศาสตร์
เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

๕.๒ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
สรุปสาระสาคัญ : คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รายงานแผนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบายการ Reprofiling การจัดการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์

มติที่ประชุม: รับทราบ
มติที่ประชุม: ๑. กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย

๒. กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สรุปสาระสาคัญ: รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งที่ประชุมทราบการดาเนินการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ซึ่งมีโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมประชุม จานวน ๒ ท่าน ได้แก่
๑. Prof. Dr. Yeon Gi Son บรรยายเรื่อง “Management
Technological Innovation” ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จรัญ จันทลักขณา ที่ปรึกษาองค์การอาหาร
และยา ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (FAO) นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิน บรรยายเรื่อง
“Agricultural Technology at a Crossroads”
จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้
มติที่ประชุม: รับทราบ
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