
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันที ่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี  ประธาน 
๒. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  รองประธาน 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๔. นางสาวสุชานาถ   บุญเที่ยง  กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 
๕. นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. ดร.เพ็ญศกัดิ์  จักษุจินดา   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   ติดภารกิจ  
 ๒. นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว   กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) ลาพักผ่อน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวปารมี   ลางคุลานนท์   หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
๒. นายคมสัน  เหมือนชาติ   ตัวแทนสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
๓. นายธวัชชัย     เคหะบาล   หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จ านวน  ๒  สาขาวิชา  ได้แก่ สาขาวิชา

สารสนเทศศาสตร์  และสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  โดยทั้งสองหลักสูตรได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ระหว่างวันที่  ๒๒-๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ซึ่งมติท่ีประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีมติให้ถอนวาระการน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงของทั้งสองสาขา เนื่องจาก
ในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์การปรับเปลี่ยนชื่อปริญญา  และสาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม  มีการเปลี่ยนชื่อปริญญา และชื่อหลักสูตร  ที่ประชุมจึงมีข้อเสนอแนะให้คณะน ากลับมาทบทวน
เรื่องกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรของทั้งสองสาขาวิชา        
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
มีทั้งสิ้นจ านวน  ๒๑  หน้า   
 



๒ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๙  โดยหากมีข้อเสนอแนะหรอืแก้ไขให้
แจ้งที่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการปรับแก้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   

 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗)  จ านวน  ๓  หลักสูตร  
  (๑) ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
   อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม
เรื่องผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (มคอ.๗)  โดยในปี
การศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้  ซึ่งผลการด าเนินงานของหลักสูตร  มีดังนี้ 
   หมวดที่  ๑  ผลการด าเนินงานของสาขาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งสาขาวิชามี
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ๕  คน  และมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชา  อาจารย์ผู้สอนทุกคนมี
ประสบการณ์ในการสอน  ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดนั้น  สาขาวิชาได้เปิดการ
เรียนการสอนในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ซึ่งสาขาวิชาต้องด าเนินการปรับปรังหลักสูตรในปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
และปัจจุบันสาขาวิชาก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
   หมวดที่  ๒  การบริหารและการพัฒนาอาจารย์  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชายังไม่มี
การรับอาจารย์ใหม่  ในด้านของการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น  สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขา
ไดร้ับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  โดยได้จัดสรรงบประมาณให้บุคลากรได้ไปฝึกอบรม  หรือท าผลงาน
วิชาการและงานวิจัย  และสาขาวิชามีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอน (มคอ.๕)  และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงในการเรียนการสอนในครั้งต่อไป  ส าหรับด้านคุณภาพของอาจารย์  อาจารย์ในสาขาวิชา
ยังไม่มีวุฒิปริญญาเอก  และต าแหน่งทางวิชาการ  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนของสาขา  ทั้ง  ๙  ด้าน  เท่ากับ  ๓.๙๔  คะแนน 
   หมวดที่  ๓  ผลการด าเนินงานด้านนักศึกษาและบัณฑิต  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชา
มีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาใหม่  โดยได้จัดท าแผนรับนักศึกษาจ านวน  ๓๐  คน  ประเมินจากสัดส่วน
จ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาที่มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามที่  สกอ.ก าหนด  คือ  
๒๐ : ๑  และค านึงถึงความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนที่สามารถรองรับได้  ๔๐ คนต่อห้อง  โดยจ านวน
นักศึกษาในปีการศึกษานี้มีจ านวนลดลงจากปีท่ีแล้ว ตลอดจนได้มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษา  และมีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา  โดยมีผลการประเมิน 
  อาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ อยู่ที่  ๔.๕๐  ส่วนในด้านอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษายังไม่มีการลดลง  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 
   หมวดที่  ๔  ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพของหลักสูตร  ข้อมูลผลการเรียนและรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกรายวิชา ในด้านคุณภาพของหลักสูตร
ด้านการเรียนการสอนและการประเมิน  สาขาวิชาเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของสังคม
และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาได้มีการ
ประชุมเตรียมการเรียนการสอนของอาจารย์ให้สอนรายวิชาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน โดยมีการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบ (ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๕)  ตลอดจนมีการประเมินคุณภาพการสอนทุก
รายวิชา  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๒๑ 
 



๓ 

   หมวดที่  ๕  การบริหารหลักสูตร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ผลการด าเนินงานของสาขาวิชายัง
มีการจัดการเรียนการสอนไม่ครบถ้วนของเนื้อหา เนื่องจากรายวิชาบางวิชาต้องการอาจารย์ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้าน Computer Science ส่วนในด้านการปรับปรุงหลักสูตรยังอยู่ในช่วงการด าเนินงาน  ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  ๓.๕๗  และการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  ๓.๕๗ 
   หมวดที่  ๖  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  โดยการ
ประเมินผลการด าเนินงานของสาขาในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะให้สาขาวิชาปรับปรุง
กระบวนการประเมิน  และการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนให้หลักสูตรมีการวางแผนส ารวจข้อมูลบัณฑิต  มีการ
จัดการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและมีหลักฐานเชิงประจักษ์  ควรสนับสนุนให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอก และ
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
   หมวดที่  ๗  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาได้ก าหนดแผนการพัฒนา
หลักสูตรโดยการจัดท าโครงการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  จัดอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ  จัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย  ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   
   

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  ให้ปรับแก้ไขในหมวดที่  ๔  เรื่อง  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  โดยให้น าข้อมูลการทวน
สอบมาสรุปเป็นข้อคิดเห็น  และปรับแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง 
 

มติที่ประชุม   รับรองผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยให้
ปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
 
 (๒)  ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
  อาจารย์คมสัน  เหมือนชาติ  ตัวแทนสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  
เรื่อง  ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  โดยในปี
การศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชาได้ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้  ซึ่งผลการด าเนินงานของหลักสูตร  มีดังนี้ 
  หมวดที่  ๑  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชามีการด าเนินงานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบจ านวน  ๕  คน  การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  ซึ่งสาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีอาจารย์เข้าร่วม
เพ่ือวางแผน  ติดตาม  และทบทวนผลการด าเนินงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๘๐  ในด้านของการปรับปรุงหลักสูตร  
สาขาวิชาด าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  และปัจจุบันสาขาวิชาก าลังด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร  ด้านคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
  หมวดที่  ๒  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  รวมถึงอาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศ  และได้รับการ
ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาตนเอง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน  ๑  คน  คิดเป็นร้อย
ละ  ๒๐  และมีวุฒิปริญญาโท  จ านวน  ๔  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐  ส่วนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการยังไม่มี  อัตราความคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  และความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อหลักสูตร  มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี  ๓.๘  อยู่ในระดับดี 
  หมวดที่  ๓  ผลการด าเนินงานด้านนักศึกษาและบัณฑิต  จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา  
๒๕๕๘  มีจ านวนลดลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา  การประกาศรับนักศึกษามีทั้งระบบโควตาและรับตรง  
สาขาวิชามีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษา  โดยการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีการศึกษา  ส าหรับปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๒๖  คน  สาขาวิชามีการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ



๔ 

ร้องเรียนของนักศึกษา  อยู่ระดับพึงพอใจมาก  โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๓.๗๗  ในด้านของภาวการณ์มีงาน
ท าของบัณฑิตภายในเวลา ๑  ปีนั้น  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๗  มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๑  คน  และ
บัณฑิตมีงานท า  ร้อยละ  ๑๐๐ 
  หมวดที่  ๔  ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการสอนในหลักสูตร  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาครบถ้วนทุกรายวิชา  และในการออกแบบหลักสูตาและสาระวิชาของสาขาวิชานั้น  
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถทางด้านการจัดการงานทางวัฒนธรรม  พัฒนางานในหน่วยงาน
วัฒนธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ  ในด้านของการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนนั้น  สาขาวิชาได้มีการก ากับติดตาม  และตรวจสอบ  โดย
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องจัดท า  มคอ.๓  และ มคอ.๕  ทุกรายวิชาและส่งตามก าหนด  ด้านผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒินั้น  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
มีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย  ๓.๙๓   
  หมวดที่  ๕  การบริหารหลักสูตรของสาขาวิชา  ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  สาขาวิชาได้รับ
การสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากคณะ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิต  และการ
สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน  
  หมวดที่  ๖  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของหลักสูตรจากผู้ประเมิน  ผู้
ประเมินมีข้อเสนอแนะให้คณาจารย์ในสาขาทุกท่านได้บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการบริการวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน  ควรส าความต้องการของชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อ
ให้บริการวิชาการและจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน 
  หมวดที่  ๗  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย  และน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อไป 
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  สาขาวิชาควรจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า เนื่องจากมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน  ๒  รุ่น 
 
มติที่ประชุม   รับรองผลการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
โดยให้มีการปรับแก้ข้อความให้มีความถูกต้อง  และด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
  (๓)  ผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
   อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องผล
การด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  โดยในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชา
ได้ด าเนินงานด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ก าหนดไว้  ซึ่งผลการด าเนินงานของหลักสูตร  มีดังนี้ 
   หมวดที่  ๑  การด าเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  ซึ่งสาขาวิชามี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน  ๕  คน  มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  โดยอาจารย์มีคุณวุฒิปริญญา
เอกจ านวน  ๒  คน  และปริญญาโท  จ านวน  ๓  คน  ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนดนั้น  สาขาวิชาจะด าเนินการปรับปรุงในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  การด าเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
    หมวดที่  ๒  ผลการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์  สาขาวิชาได้เสนอชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยคณบดี 
หรือผู้รับมอบอ านาจ และได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ ด าเนินการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  โดยก าหนดคุณวุฒิของผู้สมัคร ให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยผ่านการ
ทดสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ต้องมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยหัวหน้าสาขาวิชาแนะน าการท างาน รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียด
รายวิชาที่มอบหมายให้สอน อีกท้ังแนะน าเทคนิค กลยุทธ์ในการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  



๕ 

  หมวดที่  ๓  ผลการด าเนินงานด้านนักศึกษาและบัณฑิต  สาขาวิชามีการก าหนดเป้าหมาย
การรับนักศึกษาโดยมีการประชุมจัดท าแผนการรับนักศึกษาในระดับหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้
จัดท าแผนรับนักศึกษาจ านวน ๔๐ คน ประเมินจากสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาที่มีความ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนตามที่ สกอ.ก าหนด คือ ๒๕ : ๑ และค านึงถึงความเหมาะสมของขนาด
ห้องเรียนที่สามารถรองรับจ านวนนักศึกษาได้ ๔๐ คน ต่อห้อง และมีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  สาขาวิชายังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  หมวดที่  ๔  ผลการด าเนินงานด้านคุณภาพการสอน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบถ้วนทุกรายวิชา การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรนั้น  สาขาวิชามีการ
จัดประชุมคณาจารย์ในสาขาเพ่ือด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับเปิดเรียน  รวมถึงการประเมิน 
กระบวนการและหารือเกี่ยวกับรายวิชาต่าง ๆ ที่เน้นความต้องการของตลาดแรงงาน และปรับปรุงหลักสูตรให้ 
ทันสมัยตลอดเวลา  มีการจัดให้มีการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  บริการวิชาการ  และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ตลอดจนมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาทั้ง  
๕  ด้าน มีการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอน  และประเมินหลักสูตร โดยให้อาจารย์จัดส่ง มคอ. ๓ 
มคอ. ๕  ตามที่คณะได้ก าหนดระยะเวลาการจัดส่งไว้  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้น  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ในด้านคุณภาพการสอน  มีผลการประเมิน
โดยรวมเฉลี่ย  ๔.๓๕  อยู่ในระดับด ี
  หมวดที่  ๕  การบริหารหลักสูตร   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ผลการด าเนินงานด้านการ
บริหารหลักสูตร สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เช่น ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์งบประมาณ 
ส าหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่เพียงพอ เช่น การศึกษาปัญหาเฉพาะประเด็น สัมมนาเครือข่ายสาขาวิชา
พัฒนาสังคมมีการประชุมและสรุปแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 
2558 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.88 อยู่ระดับ
ปานกลาง มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา คือ ปัจจุบันสภาพห้องเรียนยังขาดความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การเรียน 
สื่อ โต๊ะ เก้าอ้ี ยังไม่พอเพียงกับจ านวนผู้เรียน การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับปานกลาง และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อไป 
  หมวดที่  ๖  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  ยังไม่มี 
  หมวดที่  ๗ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้มีการศึกษาต่อ  และท าผลงานทางวิชาการ  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัย  เขียนบทความ
วิชาการและการจัดท าเอกสารการสอน    
 

   ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  สาขาวิชาควรก าหนดค่าเป้าหมายของด้านการผลิตบัณฑิตของมาตรฐานผลการเรียนรู้  และ
ให้สรุปผลการด าเนินงานของเป้าหมายที่ตั้งไว้  ระบุข้อดีของการผลิตบัณฑิต 
 

มติที่ประชุม รับรองผลการด าเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  โดยให้มีการ
ปรับแก้ข้อความให้มีความถูกต้อง  และด าเนินการปรับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
 
 ๔.๒  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
  อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  รองคณบดี  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่องผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ในด้านการบริหารจัดการ โดยมีการด าเนินงานทั้งสิ้น  
จ านวน  ๘  โครงการ  ดังต่อไปนี้ 

๑) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ ๔  โดยการ
เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ  เรื่อง  ศิลปกรรมวัฒนธรรม  และการ
ออกแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน  ครั้งที่  ๒ 

๒) โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 



๖ 

๓) โครงการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงการเรียนการสอน 
๔) โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
๕) โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา 
๖) โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
๗) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่ได้จัดท าโครงการ

ระดับคณะ) เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้บุคลากรร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย  
๘) โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ไม่ได้จัดท าโครงการระดับคณะ) เป็น

โครงการที่มหาวิทยาลัยให้บุคลากรร่วมกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย 
 
  อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง ผลการด าเนินงานด้านพัฒนา
นักศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  13 โครงการ  ด าเนินโครงการไปแล้วจ านวน 12  โครงการ ยังไม่
ด าเนินงาน 1โครงการ  ได้แก่  
  1.ส่วนที่งานพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษารับผิดชอบ  6 โครงการ ได้แก่กิจกรรมกีฬา
ภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้ง 13”  ปีการศึกษา  2558 โครงการรับศักราชใหม่สานสัมพันธ์มนุษย์สังคม 
โครงการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งาน “ตุ้มโฮมผลงาน มนุษยศาสตร์   ครั้งที่ 4 ปี
การศึกษา 2558” โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8  
โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพ่ีน้องสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2559  (ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วง
เดือนสิงหาคม)  
  2. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการทางวัฒนธรรม  
  3. สาขาวิชาสังคมพัฒนาสังคม มี 3โครงการ ได้แก่  โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่1 โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 
โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิต/นักศึกษา และคณาจารย์พัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น สัมพันธ์  ครั้งที่ 15  
“การพัฒนาชุมชน/สังคม ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลง” 

 4. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มี 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
ธุรกิจ (กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการเตรียม
ความรู้สู่การสอบวัดระดับภาษา). 
  5. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ อ.ปารมี ลางคุลานนท์ สาขาฯ มี 1 โครงการ ซึ่งเป็น
งบภายนอก คือ สสส. จ านวนงบประมาณ  60,000บาท คือ โครงการ “Gen A  พลังพลเมือง  อ่านเปลี่ยน
เมือง ปีที่1” ประเด็น พ่ีชวนน้อง อ่าน เขียน สร้างสุข ส่งเสริมการอ่านชุมชน 
  โดยมีผลการด าเนินงานโครงการ ตามเอกสารแนบ 

 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนา คือ  ใน
การจัดท าแผนด้านพัฒนานักศึกษาควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าทุกปี ควรน าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษา ควรจัดกิจกรรมให้คลอบคลุมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และสร้างระบบศิษย์เก่าเพ่ือให้เข้ามาร่วมสร้างกิจกรรมให้กับรุ่นน้อง 

มี 1 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน คือ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพ่ีน้องสัมพันธ์ 
ปีการศึกษา 2559 จะจัดขึ้นใน วันที่ 2 สิงหาคม 2559 

โดยปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงานด้านงานพัฒนานักศึกษา พบว่า เรื่องของ
ระยะเวลาที่ด าเนินงาน  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  นั้น  โครงการที่ได้รับอนุมัติมีระยะเวลาที่จ ากัด เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย   



๗ 

ส่วนการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ปีงบประมาณ 2559 วัตถุประสงค์ของแผน ฯประกอบด้วย  1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมแก่องค์กรนักศึกษาใน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะก าหนด 3. เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA/PDSA ใน
การด าเนินกิจกรรมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผลการประเมินทุกโครงการอยู่ในระดับดี  

ผลการด าเนินงาน  
1. การสร้างการมีส่วนร่วมแก่องค์กรนักศึกษาในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  คือ สโมสร

นักศึกษา และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผน ปรับปรุงแผน การ
ด าเนินการตามแผน และการสรุปผลการด าเนินงานตามแผน มากกว่า ร้อยละ 80 โครงการตามแผน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ และ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะก าหนด มีดังนี้ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่คณะก าหนด คือ 1. มีภูมิรู้   หมายถึง มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ ภาษาและการ
สื่อสาร 2. มีภูมิธรรม  หมายถึง มีความเสียสละ ความรับผิดชอบ และ มีจิตส านึกสาธารณะ 3. มีภูมิปัญญา 
หมายถึง  มีเหตุผล ปฏิพานไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาได้ และ 4. มีภูมิฐาน    หมายถึง   เป็นผู้น าและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีผลการด าเนินงานดังนี้  
  (2.1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ภูมิธรรม) มีจ านวน 5 โครงการ ได้แก่  1.โครงการรับศักราช
ใหม่สานสัมพันธ์มนุษย์สังคม 2.โครงการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งาน “ตุ้มโฮมผล
งาน มนุษยศาสตร์   ครั้งที่ 4  3.โครงการ “Gen A  พลังพลเมือง  อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่1” ประเด็น พ่ีชวน
น้อง อ่าน เขียน สร้างสุข ส่งเสริมการอ่านชุมชน 4.โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่1 และ 5.โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  

  (2.2) ด้านความรู้ (ภูมิรู้) มีจ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการตุ้มโฮมผลงาน 
มนุษยศาสตร์ครั้งที่ 4  2.โครงการ สัมมนาเครือข่ายสาขาวิชาพัฒนาสังคม แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 3.
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
ภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการเตรียม
ความรู้สู่การสอบวัดระดับภาษา). 5.โครงการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งาน “ตุ้มโฮ
มผลงาน มนุษยศาสตร์   ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558” และ 6. โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
   (2.3) ทักษะทางปัญญา (ภูมิปัญญา) มีจ านวน 4 โครงการ  ได้แก่ 1.โครงการน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งาน “ตุ้มโฮมผลงาน มนุษยศาสตร์   ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558”  
2.โครงการ “Gen A  พลังพลเมือง  อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่1” ประเด็น พี่ชวนน้อง อ่าน เขียน สร้างสุข ส่งเสริม
การอ่านชุมชน 3.โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่1 และ 4.โครงการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
   (2.4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (ภูมิฐาน)   มีจ านวน 10 
โครงการ ได้แก่ 1.กิจกรรมกีฬาภายใน “ตะแบกเกมส์ ครั้ง 13”  ปีการศึกษา  2558 2.โครงการรับศักราช
ใหม่สานสัมพันธ์มนุษย์สังคม 3.โครงการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งาน “ตุ้มโฮมผล
งาน มนุษยศาสตร์   ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558” 4.โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8  5.โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และ6.โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม   7.
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่1  8.โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิต/นักศึกษา 
และคณาจารย์พัฒนาชุมชน/สังคม/ท้องถิ่น สัมพันธ์  ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน/สังคม ภายใต้กระแสการ



๘ 

เปลี่ยนแปลง” 9.โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจีน โดย
ความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.
โครงการ “Gen A  พลังพลเมือง  อ่านเปลี่ยนเมือง ปีที่1” ประเด็น พ่ีชวนน้อง อ่าน เขียน สร้างสุข ส่งเสริม
การอ่านชุมชน 

(2.5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวน                      
4โครงการ ได้แก่ 1.โครงการน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งาน “ตุ้มโฮมผลงาน 
มนุษยศาสตร์   ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558” 2.โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8”  3.โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจีน โดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนภาษาจีนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  4.โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการเตรียมความรู้สู่การสอบ
วัดระดับภาษา). 
 3.  การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ทักษะด้านการประกันคุณภาพ และวงจร
คุณภาพ PDCA/PDSA ในการด าเนินกิจกรรมและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจ านวน 2 โครงการ /กิจกรรม
ได้แก่ ตัวแทนสโมสรนักศึกษาได้โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 8  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และ ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพสโมสรนักศึกษา และให้ความรู้ ความเข้าใจ และใช้ทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
 คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาได้เสนอแนะว่าแผนพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2560 ควร
ให้ครอบคลุมกิจกรรมอ่ืนๆที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น โครงการศึกษาดูงานในสาขาวิชา โครงการบริการ 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมในการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
   อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง การประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  และคุณภาพ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2558โดยใช้แบบประเมิน  ระหว่าง
วันที่ 2-6 พฤษภาคม 2559 กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา 3 หลักสูตร คือการจัดการทางวัฒนธรรม 
สารสนเทศศาสตร์ และ พัฒนาสังคม จ านวน 111 คน   

จากจ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินมีทั้งหมด 82  คน  คิดเป็นร้อยละ 73.87 ของนักศึกษา
ทั้งหมดนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาเป็นเพศชาย  ร้อยละ 63 และ 37 ตามล าดับ ผลประเมิน
การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.35 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.60 ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการปรับตัวและการคบเพ่ือน  ค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.10  

ข้อเสนอแนะต่อการให้บริการการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 1) ควรมีฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการคอยให้บริการแนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา
โดยตรง และมีพ้ืนที่ส าหรับการให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งเอกสาร ข้อมูล ที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ 
 2) มีระบบการดูแลนักศึกษา ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาทั้งในด้านงบประมาณ หรือด้านการประกอบ
อาชีพ 
 3) ควรมีสื่อวิดีทัศน์ที่แนะน าข้อมูลแนวทางการประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่มีในคณะ 
 4) เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการแนะแนวต่างๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ว 
 



๙ 

ข้อเสนอแนะต่อการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา 
 1) มีการให้ค าปรึกษาท่ีชัดเจนตามสายงานหรือสาขาวิชาที่นักศึกษาประจ าอยู่ 
 2) ควรมีระบบการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเพ่ือเป็นการ
กระจายข้อมูลให้ได้อย่างทั่วถึง 
 3) น าข้อมูลจากการให้ค าปรึกษามาจัดอบรมที่เสริมทักษะทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ให้กับนักศึกษาในคณะ 
 ผลการประเมินคุณภาพ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 ผลประเมินการคุณภาพ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร อยู่ใน
ระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.80  ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  ค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.10 ส่วนข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การให้บริการข้อมูลการบริการจัดหางาน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.60  
 มีข้อเสนอแนะต่อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารายละเอียดชัดเจน 
และมีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 

2) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงาน องค์กร หรือ
สถาบันการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพกับนักศึกษาในอนาคต 

3) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะที่จ าเป็นทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาตาม
สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4) สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่น าความรู้ทางวิชาการท่ีได้เรียนในมหาวิทยาลัย
ไปบริการวิชาการให้กับสังคม 

5) ควรสนับสนุนให้มีโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่น าความรู้ไปพัฒนาร่วมกับ
ชุมชน 

6) ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคี การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขา 
ควรมีการส ารวจและจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
การประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
1 กิจกรรม คือ โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ค. 59  ผลส าเร็จของการด าเนินงานเชิงปริมาณ มีจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 8๕ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายระดับดี ความรู้เข้าใจของกลุ่มเป้าหมายระดับดี การน า
ความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมายระดับดี เชิงคุณภาพ นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ มีขวัญก าลังใจในการเรียนการท างาน และ  มีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคีกัน มีปัญหา คือ 
นักศึกษากลับมาจากฝึกงานไม่ครบกิจกรรมช่วงเย็นเริ่มช้า เนื่องจากนักศึกษามาช้าแนวทางการพัฒนา คือ 
แจ้งนักศึกษาล่วงหน้าอย่างน้อย  1 เดือน และ มีการเตรียมการก่อนจัดกิจกรรมและเน้นย้ าเรื่องตรงเวลามาก
ขึ้น โดยมีผลการประเมิน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน 
  



๑๐ 

 การประเมินการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า  สรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชี พแก่ศิษย์เก่าต่อต่อ
คณะกรรมการประจ าของคณะฯ ว่า เนื่องจากคณะมีศิษย์เก่าที่จบการศึกษา จ านวน 1 คน  การจัดกิจกรรมให้
ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า จึงเป็นลักษณะ การชวนมาร่วมกิจกรรม
โครงการของคณะเพ่ือสร้างเครือข่ายการท างาน เช่น โครงการบรรยายพิเศษ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  และคณะยังได้จัดท าท าเนียบแหล่งงาน/แหล่งฝึกงานเผยแพร่
ให้แก่นักศึกษาทางWebsite และ การแนะน าแหล่งงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา ถึงแม้จะมีศิษย์เก่าเพียงจ านวน 
1 คน คณะก็ได้มีการประเมิน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือคะแนนระดับ 4 โดยมีข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษา คือ คณะควรมีการส่งข่าวเรื่องความเคลื่อนไหวและเรื่องงานให้กับบัณฑิตด้วย 
 
  อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  นั้น  คณะได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน ๓ 
โครงการ  ดังต่อไปนี้ 

๑)  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่  ๑๖  (วิศิษฎศิลปินสรรพศิลป์สโมสรวิศิษฏ์) โดย
โครงการดังกล่าวคณะได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่  ๓  โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัย  

๒) โครงการผลิตสื่อสารคดีข่าวฟ้อนละครกาฬสินธุ์ผู้ไท 
๓) โครงการออกแบบลวดลายตุงเพ่ือสื่ออัตลักษณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  โดยปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีงบประมาณนี้  คือ  
ระยะเวลาการด าเนินงานล่าช้ากว่าที่แผนก าหนดไว้ 
 
  อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่องผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการด้านงานวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  มีผลการด าเนินงานของคณะ จ านวน  ๗  โครงการซึ่ง
ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนทั้งภายใน  และภายนอกหน่วยงาน 

๑) โครงการจัดท าวารสารวิถีสังคมมนุษย์  คณะได้ด าเนินการจัดท าวารสาร  ปีที่  ๓  ฉบับที่ ๒  
และปีท่ี  ๔  ฉบับที่  ๑  ซึ่งวารสารวิถีสังคมมนุษย์ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  กลุ่มที่  ๒ 

๒) โครงการบรรยายทางวิชาการ : การวิจัยข้ามวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน  พื้นที่ พรมแดน  
แนวคิดและประสบการณ์  

๓) โครงการวิจัย  เรื่อง  ปรัชญาว่าด้วยความจริงใจในธรรมชาติสู่งานออกแบบผ้าร่วมสมัย 
๔) โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ  เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ

ในท้องถิ่น  กรณีศึกษา  ต าบลยอดแกง  อ าเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๕) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอย่างมีส่วนร่วม  กรณีศึกษา  บ้านทับปลา  

ต าบลหนองสรวง  อ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๖) โครงการรูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค  กรณี 

เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๗) โครงการวิจัยสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าวที่ท างานในพ้ืนที่จังหวัดศูนย์รวมเศรษฐกิจ  

และจังหวัดใกล้เคียงชายแดนเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา  แรงงาน
ต่างด้าวในจังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดหนองคาย 

  โดยโครงการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่สังคม  มีจ านวน  ๑  
โครงการ  คือ  โครงการรูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค  กรณี  
เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 



๑๑ 

  อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ
แก่สังคม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ซึ่งได้ด าเนินการทั้งสิ้น  จ านวน  ๘  โครงการ  ดังต่อไปนี้ 

๑) โครงการค่ายมนุษยศาสตร์เพ่ือเยาวชน 
๒) โครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
๓) โครงการ Gen A พลังพลเมือง  อ่านเปลี่ยนเมือง  ปีที่  ๑  ประเด็นพ่ีชวนน้องอ่าน  เขียน  

สร้างสุข  ส่งเสริมการอ่านชุมชน 
๔) โครงการ  “ภาคีร่วมจัดการประชุมวิชาการความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพแบบมีส่วนร่วมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับต าบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
๑๐๐ เฮียนฮู้  ร่วมซุกยู้  อีสานอยู่ดีมีแฮง” 

๕) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community base 
Learning)  อบรมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย  ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

๖) โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่  ๑ 
๗) โครงการบริการวิชาการ  “อบรมภาษาจีน  ระดับพ้ืนฐาน” 
๘) โครงการจัดท าธรรมนูญสุขภาพชุมชน  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

  โดยโครงการทุกโครงการมีการบูรณาการด้านการเรียนการสอน  ทุกโครงการ  และมีโครงการที่
บูรณาการด้านการวิจัย  คือ  โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ครั้งที่  ๑  โดย
บูรณาการกับการวิจัย  เรื่อง  รูปแบบการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ผลิตและผู้บริโภค  กรณี
เครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกมลาไสย  อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

  อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่องผลการด าเนินงานด้านวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ซึ่ง  คณะ  ได้ด าเนินงานทั้งสิ้น  ๖  โครงการ  ดังต่อไปนี้ 

๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการเรียนการสอน  จัดสรรให้ทั้ง  ๔  สาขาวิชา 
๒) โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จ านวน  ๔  โครงการ 
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ 
๔) โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาพัฒนาสังคม  จ านวน  ๓  โครงการ 
๕) โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  จ านวน  ๒  โครงการ 
๖) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักศึกษา    

     
    

มติที่ประชุม   รับรองผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 

๔.๓  พิจารณารับรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
 อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  รองคณบดี  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ซึ่งคณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เพ่ือด าเนินการทบทวน  พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา และภูมิฐาน  
งบประมาณท้ังสิ้น  ๓๑๙,๐๐๐  บาท  โดยแยกเป็น  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๒๐๕,๐๐๐ บาท  และ
งบประมาณรายได้  จ านวน  ๑๑๔,๐๐๐ บาท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมภาษา
และวัฒนธรรม  งบประมาณทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐  บาท  โดยแยกเป็น  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท  และงบประมาณรายได้  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 



๑๒ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านบริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  
และโครงการตามแนวพระราชด าริ  งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๒๐,๐๐๐  บาท  โดยแยกเป็น  งบประมาณแผ่นดิน  
จ านวน  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  และงบประมาณรายได้  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐๖,๓๒๐  บาท  โดยแยกเป็น  งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  
๕๐,๐๐๐  บาท  และงบประมาณรายได้  จ านวน  ๕๖,๓๒๐  บาท 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข  
งบประมาณท้ังสิ้น  ๗,๓๓๘,๘๐๐  บาท  โดยแยกเป็น  งบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๔,๕๐๑,๘๘๐  บาท  และ
งบประมาณรายได้  จ านวน  ๒,๘๓๖,๙๒๐  บาท   
 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
๑.  คณะควรมีการด าเนินงานของโครงการที่มีการบูรณาการทั้งด้านการเรียนการสอน  การ

วิจัย  และบริการวิชาการแก่สังคม  จ านวน ๑ โครงการ 
๒. ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  เพ่ือน ามาสรุปการ

ด าเนินการว่ามีการตามตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้อย่างไร 
๓. สรุปผลส าเร็จตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ 
๔. ทบทวนตัวชี้วัดที่อยู่ในแผน 
๕. บทสรุปผู้บริหารให้มีกระบวนการจัดท าแผนให้ชัดเจน 

 
มติที่ประชุม   รับรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  โดยควรแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 - 
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
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                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร  สุรมณี) 
          ประธาน 
             รับรองความถูกต้อง 


