สรุปมติย่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม Executive ๑ ชั้น ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วาระที่ เรื่อง
๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

สรุปสาระสาคัญ : ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา มีข้อสังเกตว่าจะรวมสถาบันวิจัยเข้าใน
โครงสร้างของกระทรวงหรือไม่ คณะกรรมการอิสระมีความเห็นว่าจะไม่นา
องค์กรอื่นมารวมในกระทรวงการอุดมศึกษา แต่กระทรวงจะมุ่งเน้นด้านการ
วิจัย
๒. หลักสูตรที่จะเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา
๓. ค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
มติที่ประชุม: รับทราบ

๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่
๙/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

๓

เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การดาเนินการตามมติที่ประชุม
๓.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.
๒๕๖๐
๓.๑.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๓ ระเบียบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน เพื่อ
การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๔ ระเบียบมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน
ทางวิชาการสาหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณ
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๕ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่อง
แต่งกายของพนักงานใน

มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๖๐ โดยไม่มีข้อแก้ไข ดังนี้
๑. หน้า ๒ ข้อ ๑.๑ การศึกษาและการวิจัยในปัจจุบัน ย่อหน้าที่ ๒ บรรทัด
ที่ ๒ “เห็นว่าหลักการศึกษา ๕ แท่งน้น” แก้ไขคาว่า “น้น” เป็น “นั้น”
๒. หน้า ๓ บรรทัดที่ ๒ “น้อยลงมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นะ” แก้ไขคาว่า
“เน้นะ” เป็น “เน้น”
๓. หน้า ๑๗ วาระอื่น ๆ ให้เพิ่มเนื้อหาที่อธิการบดีได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหารคณะที่จดั ตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม: รับทราบการดาเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จานวน ๖ ฉบับ ดังนี้
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔) ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนทางวิชาการ
สาหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จากงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการรับคนพิการเข้าศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
และรับทราบคาสั่งแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
กลั่นกรองด้าน
กฎหมาย/
นิติกร
คณะกรรมการ
กลั่นกรองด้าน
การศึกษา

๑

วาระที่ เรื่อง
สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๖ ประกาศมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับคนพิการเข้า
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๑.๗ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผู้รับผิดชอบ

๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาการทบทวนการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(University Reprofiling/
Repositioning) มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๓

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบการทบทวนการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ (University Reprofiling/Repositioning) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ ๓ เพื่อเสนอจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็น
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๔) คณะเกษตรศาสตร์
(๕) คณะบริหารศาสตร์
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๘) คณะศึกษาศาสตร์
(๙) คณะศิลปศาสตร์
๒. ให้เสนอจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นกฎกระทรวงศึกษาธิการ
หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ
ให้มหาวิทยาลัยเสนอจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อจัดตั้ง
เป็นกฎกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(๕) คณะบริหารศาสตร์
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๘) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
(๙) คณะศิลปศาสตร์

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การทบทวนชื่อส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กระทรวงศึกษาธิการ

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบชื่อส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เพื่อเสนอจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นกฎกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๔) คณะเกษตรศาสตร์
(๕) คณะบริหารศาสตร์

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

๒

วาระที่ เรื่อง

๔.๓ พิจารณาแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(๘) คณะศึกษาศาสตร์
(๙) คณะศิลปศาสตร์
๒. ให้เสนอจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นกฎกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ หากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าควร
ปรับเปลีย่ นชื่อส่วนราชการใหม่ให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกฎกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
(๑) สานักงานอธิการบดี
(๒) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๓) สถาบันวิจัยและพัฒนา
(๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(๕) คณะบริหารศาสตร์
(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(๘) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
(๙) คณะศิลปศาสตร์
ทั้งนี้ หากชื่อใดเป็นชื่อที่เหมาะสมแก่การจัดตั้งเป็นชื่อส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) สามารถ
พิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องย้อนกลับมาพิจารณาใหม่ในสภา
มหาวิทยาลัยอีก
มติที่ประชุม : เห็นชอบแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

๔.๔ พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๐๔,๑๘๙,๖๙๐ บาท

๔.๕ พิจารณาออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการพิจารณาโทษ
ทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....

มติที่ประชุม : เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการอุทธรณ์ คณะกรรมการ
และการพิจารณาโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กลั่นกรองด้าน
พ.ศ. ..... โดยมีข้อแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
กฎหมาย/
นิติกร

๔.๖ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณา
โทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....

มติที่ประชุม : เห็นชอบออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการอุทธรณ์ คณะกรรมการ
และการพิจารณาโทษทางวินัยไม่รา้ ยแรงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
กลั่นกรองด้าน
พ.ศ. ..... โดยมีข้อแก้ไขตามที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
กฎหมาย/
นิติกร

๔.๗ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร มติที่ประชุม : แต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
๑. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการ
๓. หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นกรรมการ
๔. นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
เป็นกรรมการ
๕. หัวหน้างานวิจัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

ฝ่ายเลขานุการ
สภา/นิติกร
กรรมการ
กรรมการ

๓

วาระที่ เรื่อง

สาระสาคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ

๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๘ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฝ่ายเลขานุการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
สภา/นิติกร
กาฬสินธุ์
๑. อธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นกรรมการ
กรรมการ
๓. หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นกรรมการ
กรรมการ
๔. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ
กรรมการ
๕. หัวหน้าผู้ปฏิบตั ิงานด้านการคลัง
เป็นกรรมการ
กรรมการ
๖. หัวหน้างานวิจัย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕

๔.๙ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

มติที่ประชุม : แต่งตั้ง นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ เป็นผู้รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

๔.๑๐ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

มติที่ประชุม : แต่งตั้ง นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อีกตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนีต้ ั้งแต่
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๑๑ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
มติที่ประชุม : แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล
ราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรม รองอธิการบดี เป็นผูร้ ักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
อีกตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ต้องไม่เกินหนึง่ ร้อย
แปดสิบวัน

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

๔.๑๒ พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษา
มติที่ประชุม : แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการบดี
ราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีก
และสังคมศาสตร์
ตาแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปด
สิบวัน

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
๕.๑ กาหนดการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม : กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ใน
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเทพมหานคร

๔

