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วาระท่ี เรื่อง มติและสาระการประชุมโดยสังเขป 

๑.  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
๑.๑ การทําบันทึกขอตกลง 

(MOU) รวมกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนหรือ
หนวยงานภายนอก 

          สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี ๘ มีนาคม 
2560 ไดรับคําแนะนําจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องการทําบันทึก
ขอตกลง (MOU) รวมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือหนวยงานภายนอก ควรมีการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอน การทําบันทึกขอตกลง (MOU)      
ควรทําข้ึนเพ่ือเปนการยกระดับของมหาวิทยาลัยฯ จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ
กอนท่ีจะดําเนินการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๑.๒ การประชุม
คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

          ตามท่ีมีการกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ทุกวันจันทรท่ี 2 ของเดือน เนื่องจากในการประชุมจะตอง  
มีการเสนอวาระ เพ่ือนําเขาในระเบียบวาระการประชุมฯ จึงขอความรวมมือ     
จากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ สงวาระท่ีจะนําเขา
ระเบียบวาระการประชุมตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากจะตองมีการพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมกอนการจัดทํารูปเลมวาระการประชุม และในกรณีท่ีทาน
ไมสามารถเขารวมประชุมฯ ได ขอใหทานมอบหมายผูเขารวมประชุมแทนในระดับ
รองคณบดี (กรณีหนวยงานระดับคณะ) และใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขารวม
ประชุมไดตออธิการบด ี
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๑.๓ แตงตั้งรักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลป
ศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

          เนื่ อ งจาก นางสาวลาวัณ ย  ดุ ลยชาติ  รักษาราชการแทนคณ บดี           
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร จะครบกําหนดวาระการดํารงตําแหนง ในวันท่ี 
26 มีนาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/2560 เม่ือวันท่ี    
๘ มีนาคม 2560 จึงมีมติแตงตั้งใหผูชวยศาสตราจารยทรงกรด  พิมพิศาล       
เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ตอจาก      
นางสาวลาวัณย ดุลยชาติ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
๒.๑ รับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  

          รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐      

โดยไมมีการแกไข 
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๓. เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 แบบรายวิชา (มคอ.3 ,

มคอ.4) 
          ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ไดมีหนังสือมอบหมายทุกคณะให ดําเนินการ          
ส งรายงานแบบประเมินรายวิชา (มคอ.3  ,มคอ.4 ) โดยส งภายในวัน ท่ี             
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ซ่ึงมีท้ังหมด ๙ คณะ ขณะนี้มีสงมาแลว 7 คณะ ยังไมสง   
2 คณะ คือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเทคโนโลยีสังคม และ  
ใหท้ัง 2 คณะ ทําหนังสือชี้แจงตออธิการบดีเปนลายลักษณอักษร กรณีอาจารยท่ี    
ยังไมจัดสงจะมีผลตอการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๒ สรุปรายงานผลการ
ดําเนินโครงการวิจัย
และโครงการบริการ
วิชาการ 
๓.๑.๑ สรุปรายงานผล
โค รงการวิ จั ย ท่ี ได รั บ
จัดสรรเงินงบประมาณ
ร า ย ไ ด  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ   2559 
คณะเทคโนโลยีสั งคม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
ใน เมื อ ง  (ข ย าย เวล า
ดํ าเนินการ ของเดือน
มกราคม 2560) 
 ๓.๑.๒ สรุปรายงานผล
โค รงการวิ จั ย ท่ี ได รั บ
จัดสรรงบประมาณเงิน
ร า ย จ า ย  ป ร ะ จํ า ป 
งบ ป ระม าณ  2 5 5 9 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  
ใน เมื อ ง  (ข ย าย เวล า
ดํ า เ นิ น ก า ร  เ ดื อ น
กุมภาพันธ 2560) 
 ๓ .๑ .๓  ส รุ ป ผ ล ก าร
รายงานความกาวหนา
โค รงการวิ จั ย ท่ี ได รั บ
จัดสรรงบประมาณเงิน
รายจาย ประจําเดือน
มกราคม 2560 ผลผลิต 
: ผลงานวิจัยเพ่ือสราง
อ ง ค ค ว า ม รู 

          โครงการวิจัยท่ียังไมไดดําเนินการตามไตรมาส/ตามแผนปฏิบัติราชการ      
ท่ีกําหนดไว ใหจัดทําหนังสือรายงานเพ่ือชี้แจงตออธิการบดี เพ่ือใหทราบถึงเหตุผล
ท่ียังไมไดดําเนินการหรือดําเนินการยังไมแลวเสร็จวาเกิดจากสาเหตุใด และ
โครงการท่ีดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหเรงดําเนินการลางหนี้เงินยืมทดรองจาย
ในการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ปงบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
 ๓.๑.๔ สรุปรายงานผล
การ ดํ า เนิ น โค ร งก าร
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  
ประจํ าป งบป ระมาณ  
2560 (เดือนกุมภาพันธ 
256 0 ) งบประมาณ
แผนดิน มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 
 

๓.๓ รายงานผลโครงการ
บูรณาการบริการวิชาการ
วิทยาศาสตรและ
ภาษาอังกฤษ และ
โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารและบริการแก
นักทองเท่ียวชาวตางชาติ
ของขาราชการตํารวจ 
จังหวัดกาฬสินธุ คณะ
ศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร 

          โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและ
บริการแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติของขาราชการตํารวจ จังหวัดกาฬสินธุ      
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 เปนผลการ
ดําเนินงานของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือ วันท่ี 21 - 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560      
ณ ศูนยศึกษาลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ โดยวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือบริการ
วิชาการ พัฒนาความรูและทักษะแกขาราชการตํารวจ ในการใชภาษาอังกฤษ    
เพ่ือการสื่อสาร ในงานอาชีพขาราชการตํารวจสามารถสื่อสารกับนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติได และเปนการประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ผูเขารับการอบรมเปนขาราชการตํารวจภายในจังหวัด
กาฬสินธุ ท้ังหมด ๑๐๐ นาย และอาจารย/เจาหนาท่ี ๒๐ คน วิทยากรผูอบรม   
ในครั้งนี้เปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และอาจารยประจําสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และ
โครงการบูรณาการบริการวิชาการวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ เปนผลการ
ดําเนินงานของสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ซ่ึ งจัด ข้ึน เม่ือ วัน ท่ี  14  – 16  เดือน   ธันวาคม            
พ.ศ 2559 ณ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ โดยมีวัตถุประสงคของโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมบูรณาการ
องคความรูดานวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษในลักษณะคายวิชาการในเขตบริการ
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และเปนการประชาสัมพันธคณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ผูเขารวมโครงการเปนนักเรียนโรงเรียน    
สหัสขันธศึกษา อําเภอสหัสขันธ และโรงเรียนวังมนวิทยาคาร อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 - 6 จํานวน 50 คน และอาจารย 
บุคลากร และนักศึกษาคณะศิปศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 40 คน โดยจะมี
กิจกรรมดานดาราศาสตรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนา  ยีรัมย และอาจารย
กลุมวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ณ หองประชุมหาญสินธุ  (Sc107) และกิจกรรมดูดาว 
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ (นามน)  
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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๓.๔ รายงานความกาวหนา
โครงการวิจัยและ
โครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
ประจําเดือนกุมภาพันธ 
2560 

ตามท่ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดรับสนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากสํานักงานคณะกรรมการการวิจัย
แหงชาติ จํานวน 2 โครงการ  สถานะของท้ัง 2 โครงการ อยูในชวงขอขยายเวลา 
ครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2560-31 มีนาคม 2560 ซ่ึงคาดวาจะได   
ทําเรื่องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการขอขยายเวลากับมหาวิทยาลัยไปถึงวันท่ี         
30 กันยายน 2560 เนื่องดวยเดิมขอขยายเพียง 3 เดือน  เพราะยังมีกิจกรรมท่ี
ดําเนินการไมแลวเสร็จ รวมถึงการตีพิมพบทความเพ่ือเผยแพรผลงานตามเง่ือนไข
ของสัญญา ท้ัง 2 โครงการ คณะฯ มียุทธศาสตรการดําเนินงาน 5 ยุทธศาสตร 
จํานวน 15 โครงการ โดยสรุปจากจํานวน 15 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ     
2 โครงการ อยูระหวางการดําเนินการ 4 โครงการ ยังไมไดดําเนินการ 9 โครงการ 
(อยูระหวางขออนุมัติดําเนินการ 4โครงการ) ซ่ึงทางคณะฯไดมีการจัดทําปฏิทิน   
การดําเนินงาน แบงบทบาทผูรับผิดชอบและมีกํากับใหการดําเนินงานเปนไปตาม
แผน แลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ไดมีผลการดําเนินงานอ่ืนๆ ไดแก 
 1) นักศึกษาชั้นปท่ี 1  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจไดรับรางวัลชมเชยจากการเขารวม
แขงขันการเขียนตามคําบอกภาษาจีน  ประเภททีม ประจําปการศึกษา 2560   
จัดโดยสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2560    
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของนักศึกษาผูเรียน
ภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2)ใหบริการวิชาการแกสังคม ตามท่ีไดรับการรองขอจากหนวยงานภายนอก 
จัดบริการวิชาการแกเด็กนักเรียนชั้นปท่ี 4 โดยมีคณะผูบริหาร ครู และ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปท่ี 4 รวม 380 คนเขารวมในโครงการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน
ไทยปองกันทุจริต วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสัย 
มิตรภาพท่ี 32 อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 
 3) ใหบริการวิชาการแกสังคม แกหนวยงานภายนอก สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ เขต 7 ขอนแกน และ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิชาการเพ่ือพัฒนาธรรมนูญ
สุขภาพพ้ืนท่ี สําหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน เขต 7 ขอนแกน วันท่ี    
2  - 3 มีนาคม 2560 ณ  โรงแรมขอนแกน โฮเต็ ล  อ.เมือง จ .ขอนแกน             
เปนผูเขารวมจาก 4 จังหวัด 33 ตําบล รวม 120 คน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูนําในทองถ่ินใหสามารถจัดทําธรรมนูญสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะของคน
ในตําบลได 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๕ รายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 

          ผลการเบิกจายสะสมสิ้นสุดไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ มหาวิทยาลัย
กาฬสิน ธุ  มี ผลการดํ าเนิ น งานและการเบิ กจ ายงบประมาณ แล ว ท้ั งสิ้ น 
๒๒๙,๓๕๘,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๔๙.๒๑ ของงบประมาณแผนดิน โดย
จําแนกเปนไตรมาส ๑ จํานวน ๑๘๒,๒๔๘,๔๐๐ บาท ไตรมาส ๒ จํานวน 
๔๗ ,๑๐๙ ,๙๐๐ บาท ซ่ึงสามารถเบิ กจ ายสะสมไดสู งกวา เป าหมายของ
คณะรัฐมนตรีและเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวรอยละ ๓๐ และ ๓๖.๔๗ 
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ตามลําดับ จําแนกตามประเภทรายจายประจํา เบิกจายรวม ๙๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท 
คิดเปนรอยละ ๓๖.๖๑ สูงกวาเปาหมายของคณะรัฐมนตรีและเปาหมายของ
มหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวรอยละ ๓๓ และ ๓๒.๗๓ ตามลําดับ จําแนกตามประเภท
รายจายลงทุน เบิกจายรวม ๑๓๑,๒๓๘,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๖๖.๒๔ สูงกวา
เปาหมายของคณะรัฐมนตรีและเปาหมายของมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดไวรอยละ ๑๙ 
และ ๔๑.๕๓ ตามลําดับ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๖ การจัดทํา Re – 
profileing สง
สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

          สืบเนื่องจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหมหาวิทยาลัยฯ 
ดําเนินการแกไข Re – profileing ตามแบบฟอรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด และตามคําแนะนําจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอความรวมมือใหตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองของ     
Re – profileing ฉบับแกไขลาสุด หากมีการแกไขใหแจงภายในวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๐  
มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 

๓.๗ รายงานผลการดําเนิน
โครงการ คณะ        
ครุศาสตร 

          ตามท่ีคณะครุศาสตร ไดขออนุมัติดําเนินโครงการ ๓ โครงการ จึงขอ
รายงานผลการดําเนินโครงการดังนี้  
           ๑. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภคและแสดง
ผลงานทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ เพ่ือรณรงค     
ในการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยตั้งแตการผลิตข้ันตนจนถึงการแปรรูปเพ่ือบริโภค   
การดําเนินโครงการเปนการใหความรูแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และอาจารย 
รวมถึงประชาชนท่ีสนใจ จํานวน 700 คน โดยจัดโครงการในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 
๒๕๖๐ ณ ศูนยศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรนาลุม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ      
เกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ๘ เครือขาย  
            ๒. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูนิเวศวิทยาและเทคโนโลยีพลังงานประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาองคความรูใหมๆ และเพ่ิมศักยภาพและเสริมสรางประสบการณในการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษา เปนโครงการใหม การดําเนินโครงการเปนการใหความรูแก
นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายในทองถ่ิน ชั้นปท่ี ๓ จํานวน 
๙๐ คน โดยจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๒๘ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา เกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการ 2 เครือขาย 
            ๓. โครงการคายวทิยาศาสตรสัมพันธสอนนองดูดาวดาราศาสตร ครั้งท่ี ๒  
วัตถุประสงคในการดําเนินโครงการเพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และสงเสริมบรรยากาศการเรยีนการสอนดาราศาสตรในโรงเรียน โดยอาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร เพ่ือถายทอดความรูและทักษะพ้ืนฐานทางดาราศาสตร มีลักษณะเปน
โครงการตอเนื่อง การดําเนินโครงการเปนการใหความรูแกตัวแทนครูและตัวแทน
นักเรียน จํานวน ๑๖๐ คน ในระหวางวันท่ี ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน
หวยเม็กวิทยาคม อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ เกิดเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการ 2 เครือขาย 
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มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๔. เรื่องเพ่ือทราบ 
๔.๑ ผลการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทยครั้งท่ี 44 
รอบมหกรรม 

       ตามท่ี มหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี ๔๔ “สุรนารีเกมส” ระหวางวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๐      
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นั้น นักศึกษามหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ นางสาวกิจจา  ขันทรักษ และนางสาวอริญา  เหลาแสงสา ไดรับรางวัล
ชนะเลิศวอลเลยบอลชายหาด ประเภททีมหญิง และนางสาวกิจจา  ขันทรักษ    
ยังไดรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ในการแขงขันกีฬาดังกลาวอีกหนึ่งรางวัล    
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.2 ประกาศมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ เรื่อง นโยบาย
คุณธรรมและความ
โปรงใส 

           มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส   
เพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับผูบริหารทุกระดับ พรอมท้ัง
บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และเจาหนาท่ีขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงาน
ตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต จึงกําหนดแนวทางใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติ และ
ดําเนินการ ดังนี ้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนอง
ความตองการของประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง     
เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

๒. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหผูบริหาร พรอมท้ังบุคลากรสาย
วิชาการ สายสนับสนุน และเจาหนาท่ีทุกระดับในสังกัด มีความรู
ความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

๓. ใหดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความ
โปร งใส ใน ทุก ข้ันตอน  และเป ด โอกาสให ภ าค เอกชน  ภาค        
ประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรม    
ทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต 
รองเรยีนรองทุกข ผานชองทางรองเรียนของหนวยงานมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ 

๕. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ี
ทุจริตในหนาท่ีอยางจริงจัง 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๕. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๕.๑ -ไมมี -            

  ๖.เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ การจัดกิจกรรม

โครงการอบรมธรรมาภิ
           คณะเทคโนโลยีสังคม มีกําหนดการจัดกิจกรรมโครงการอบรมธรรมาภิบาล 
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บาลเพ่ือการพัฒนา
คณะ 

เพ่ือการพัฒนาคณะ ในระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยในวันท่ี      

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ จะเปนการบรรยายในเรื่อง การประเมินคุณธรรมความโปรงใส 

โดยอาจารยณรงค  กําจร ในวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ บรรยายเรื่อง หลักการ     

มีสวนรวม โดยอาจารยบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย และในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ 

บรรยายเรื่อง หลักนิติธรรม โดยทานราชัย  อัศวเวศน และยังมีโครงการกิจกรรม   

ท่ีจะดํ าเนินการอีกคือ โครงการการประเมิน คุณธรรมความโปรงใสและ           

การดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงจะตองรายงานสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และโครงการท่ีจะตองดําเนินการตามประกาศกรมบัญชีกลาง      

วาดวยหลักเกณฑรางวัลองคกรท่ีมีความเปนเลิศและการบริการจัดการดานการเงิน

การคลัง ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงหนวยงานของภาครัฐทุกหนวยงานจะตองเขารวมและ   

ถูกประเมินจากกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยฯ จะสมัครเขารวมประกวด 

โครงการเรื่องเกียรติคุณการตรวจสอบภายในภาครัฐ และประกาศเกียรติคุณ    

ดานกรอบความรับผิดทางละเมิด  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

๖.๒ รายงานจาํนวน
นักศึกษา ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ 

          รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีรายงานตัวและลงทะเบียนเปนนักศึกษาประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๙๕๔ คน จากยอดแผนรับสมัครนักศึกษา ๒,๖๙๐ คน    

คิดเปนรอยละ ๓๕  โดยแยกเปน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ๑๗๓ คน     

คณะเทคโนโลยีสังคม ๑๙๖ คน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ๑๙ คน     

คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร ๖๓ คน คณะอุตสาหกรรมสรางสรรค ๒๔ คน    

คณะบริหารธุร กิจ  ๑๑ คน  คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร  ๙  คน           

คณะสาธารณสุขศาสตร ๘๗ คน และคณะครุศาสตร ๓๗๒ คน ซ่ึงมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ เปดรับสมัครถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

  
  
       
 


