
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันที ่ ๒๔  พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

ผู้มาประชุม 
๑. อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  รองประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. อาจารย์ณัฐนันท์   สีดาแก้ว   กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 
๔. นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง   ประธาน 

๒. ดร.เพ็ญศักดิ์   จักษุจินดา  กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. อาจารย์  ดร.สุชานาถ   บุญเที่ยง  กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดี 
๒. อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ผู้ช่วยคณบดี 
๓. อาจารย์นิตยา  ปรูกระโทก  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  รองคณบดี  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 ๑. อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง   ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ครบวาระการรักษาราชการแทนคณบดี  ตามก าหนดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๔๐  ได้ก าหนดในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี  ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้รักษา
ราชการแทนคณบดีแต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ในวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘   
 ๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่  ๑๖ 
“วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”  โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งได้น าเสนอการฟ้อนผู้ไท  
เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้รับผิดชอบโครงการโดยอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 



๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 

    อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  รองคณบดี  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบเรื่องรับรองรายงายการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุม  ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีทั้งสิ้นจ านวน  ๑๐  หน้า 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข 

  ๑. ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา  วาระท่ี  ๔.๖  รายงานรับรอง  มคอ.๗  

ของสาขาวิชา  ให้แก้ไขมติที่ประชุม  

    ข้อความเดิม เห็นชอบ  แก้ไขเป็น  รับรอง  

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
 ๑.  เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ได้น าเสนอต่อที่
ประชุม  เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งมีจ านวน  ๒  สาขาวิชา  ได้แก่  
สาขาวิชากาจัดการทางวัฒนธรรม  และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใน
ปีการศกึษา  ๒๕๕๘  โดยได้ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานทั้ง ๒  หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว   
    อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดี  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาการ
จัดการทางวัฒนธรรม  ได้น าเสนอเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ซึ่งสาขาได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  จ านวน  ๔  ชุด  เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรน าเสนอต่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  โดยคณะอนุกรรมการ  ๔  ชุด  มี
ดังนี้  
     ๑.  คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการทางด้านจัดการทางวัฒนธรรมและ
เอกสารวิชาการ  ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
  ๒.  คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการ  ต่อหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
  ๓. คณะอนุกรรมการส ารวจความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  ๔. คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและศิษย์เก่าต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
  สาขาวิชาได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน  ๓  ท่าน  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

๔  ท่าน  เพ่ือด าเนินการร่างหลักสูตรน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 



๓ 

  อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์  ตัวแทนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอ  เรื่อง 

การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์   ซึ่ งได้ด า เนินการแต่งตั้ ง

คณะอนุกรรมการจ านวน  ๔  ชุดเช่นเดียวกับสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  เพ่ือด าเนินการรวบรวม

ข้อมูลให้กับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  มีดังต่อไปนี้ 

  ๑.  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมควรปรับปรุงหลักสูตรที่มีความโดดเด่น  มีเอกลักษณ์  

ที่เน้นทางด้านวัฒนธรรม  ด้านภูมิปัญญาที่ส าคัญของพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ   

  ๒.  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ต้องวิเคราะห์ทางด้านวิชาชีพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๔.๑  เรื่องรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

     อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดี  รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาการจัดการ

ทางวัฒนธรรม  ได้น าเสนอผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  

ซึ่งคณะกรรมการประเมินมีทั้งสิ้น  ๓  ท่าน  ผลการประเมินสาขาอยู่ระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  โดยผลการ

ประเมินจ านวน  ๖  องค์ประกอบ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  ๐.๙๗   

  อาจารย์ณัฐนันท์  สีดาแก้ว  ตัวแทนสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอผลการประเมิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ซึ่งคณะกรรมการประเมินจ านวน  ๓  ท่าน  ผลการ

ประเมินสาขาวิชาอยู่ระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  โดยผลการประเมินจ านวน  ๖  องค์ประกอบมีค่าคะแนน

เฉลี่ย  ๑.๐๙   

  อาจารย์นิตยา  ปรูกระโทก  หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม  ได้น าเสนอผลการประเมิน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  ซึ่งคณะกรรมการประเมินจ านวน  ๓  ท่าน  ผลการ
ประเมินสาขาวิชาอยู่ระดับ  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  โดยผลการประเมินจ านวน  ๖  องค์ประกอบมีค่าคะแนน
เฉลี่ย  ๑.๒๑   
    นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์  รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี  ได้น าเสนอต่อที่
ประชุมเรื่อง  รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗   ซ่ึง
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๕  องค์ประกอบ  จ านวน  ๑๓  ตัวบ่งชี้  มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  ๓.๕๖  
อยู่ในระดับ  ดี  องค์ประกอบที่อยู่ในระดับดีมาก มี  3  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 (ค่าเฉลี่ย = 
5.00)  องค์ประกอบที่  3  (ค่าเฉลี่ย  = 5.00)  และองค์ประกอบที่  4 (ค่าเฉลี่ย  =  5.00)  องค์ประกอบที่
อยู่ในระดับดี  มี 1 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 5 (ค่าเฉลี่ย = 4.00)องค์ประกอบที่อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง  มี  1  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่  1 (ค่าเฉลี่ย = 2.21)   
 
 



๔ 

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา  

 จุดเด่น   
1. มีการปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2. มีระบบ กลไก และมีการติดตามผลการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. อาจารย์ในคณะให้ความสนใจในการท าผลงานวิจัย 
        จุดที่ควรพัฒนา 
 1.  คณะควรมีแผนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ทั้งในเรื่องคุณสมบัติที่ตรงและ
สัมพันธ์กับหลักสูตรอย่างแท้จริง 
 2.  คณะต้องน ามาวางแผนร่วมกันและพัฒนาอย่างเร่งด่วน  เร่งรัดให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ  และการรับนักศึกษาให้เพิ่มมากข้ึน 
 3.  ควรมีการก ากับติดตามเพ่ือให้โครงการที่จัดโครงการวิชาการเพ่ือความยั่งยืน   

       ข้อเสนอแนะเร่งด่วน  

 1. ต้องจัดสรรให้มีอาจารย์ประจ าและกรรมการบริหารหลักสูตรครบตามเกณฑ์ TQF  

  2. คณะควรมีการก าหนดมาตรการการบริหารความเสี่ยงตามล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงที่ก าหนดไว้  และควรมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และน าไปใช้โอกาสต่อไป 
 3. คณะควรมีการก ากับติดตามเพ่ือให้โครงการที่จัดโครงการวิชาการเพ่ือความยั่งยืน   

 4. คณะควรจัดโครงการ หรือกิจกรรม ให้ความรู้ และจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาผู้รับผิดชอบ
ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนก าหนดมาตรการในการก ากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ และกรอบระยะเวลา 

5. คณะควรเร่งพัฒนากลยุทธ์การผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในการก ากับดูแลให้มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการประเมิน 

 ๔.๒  เรื่องรายงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  จากผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 

    นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์  รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี  น าเสนอต่อที่ประชุม  

เรื่อง  รายงานการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗   

มติที่ประชุม   เห็นชอบและให้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 



๕ 

  ๔.๓  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

     นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์  รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี  ได้เสนอต่อที่ประชุม  

เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานด้านงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ในระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม 

พ.ศ.  ๒๕๕๗  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ด าเนินการ

ตามนโยบายของคณะ  ๕  ผลผลิต  ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

  ผลผลิตที่  ๑  บัณฑิตที่มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา  และภูมิฐาน  มีโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการจ านวน  ๗  โครงการ   คณะฯ  ด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น  จ านวน  ๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
๘๕.๗๑   
  ผลผลิตที่  ๒  การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม  ภาษาและวัฒนธรรม  
มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจ านวน  ๐  โครงการ 
  ผลผลิตที่  ๓  บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และโครงการตาม
แนวพระราชด าริ  มีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจ านวน  ๖  โครงการ  คณะฯ  ด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น  
จ านวน  ๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ผลผลิตที่  ๔  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มี
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจ านวน  ๙  โครงการ  คณะฯด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น  จ านวน  ๙ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
  ผลผลิตที่  ๕  บริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสรรค์  มีโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการจ านวน  ๖  โครงการ  คณะฯด าเนินการตามแผนทั้งสิ้น  จ านวน  ๖  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ผลการด าเนินงานด้านงบประมาณ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ถึง  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีดังต่อไปนี้ 
งบประมาณแผ่นดิน 
ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต งบประมาณ ผลการใช้จ่าย คงเหลือ 

๑ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 ๑.ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ ๘๓,๙๑๓ ๘๓,๘๓๖ ๗๗ 
 ๒.ผลผลิต  : ผลงานการให้บริการวิชาการ    
    ๒.๑  งบเงินอุดหนุน ๑๘๔,๓๐๐ ๑๘๔,๓๐๐ ๐ 
    ๒.๒  งบรายจ่ายอื่น ๒๔๑,๓๐๐ ๒๔๑,๓๐๐ ๐ 

๒ แผนงานอนุรักษ์  ส่งเสริมและพฒันาศาสนา  ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

   

 ๑.ผลผลิต  : ผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม ๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๐,๘๕๐ ๙,๑๕๐ 
๓ แผนงานด าเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๓๓,๙๑๗.๙๐ ๑๖,๐๘๒.๑๐ 
 รวมทั้งสิ้น ๙๐๙,๕๑๓ ๘๘๔,๒๐๓.๙๐ ๒๕,๓๐๙.๑๐ 

  



๖ 

งบประมาณเงินรายได้ 
ล าดับ แผนงาน/ผลผลิต งบประมาณ ผลการใช้จ่าย คงเหลือ 

๑ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 ๑.ผลผลิต  : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร ์ ๑๒๘,๘๐๐ ๑๒๑,๓๓๒ ๗,๔๖๘ 
 รวมทั้งสิ้น ๑๒๘,๘๐๐ ๑๒๑,๓๓๒ ๗,๔๖๘ 

 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

   ๔.๔  เรื่องแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 
 นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์  รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดี  ได้เสนอต่อที่ประชุม
เรื่อง  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยจ าแนก
ตามประเด็นยุทธศาสตร์  จ านวน  ๕ ยุทธศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ผลผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา  และภูมิฐาน  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน  ๑๔๔,๘๔๘  บาท  งบประมาณเงินรายได้  จ านวน  ๔๓,๒๘๐ บาท  และ
เงินรับฝากคณะมนุษยศาสตร์ฯ  จ านวน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น  ๓๒๘,๑๒๘  บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม  ภาษาและ
วัฒนธรรม   ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวน  ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ  ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวน  ๘๐,๐๐๐  บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเผยแพร่ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินจ านวน  ๔,๔๖๙,๖๐๐ บาท  งบประมาณเงินรายได้  จ านวน  ๑,๕๗๖,๙๒๐  บาท  เงินรับ
ฝากคณะมนุษยศาสตร์ฯ  จ านวน  ๑๓๑,๐๐๐  บาท รวมทั้งสิ้น  ๖,๑๗๗,๕๒๐  บาท 
 

   ซ่ึงแผนการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ  จ าแนกออกเป็นดังต่อไปนี้ 
    ๔.๔.๑  แผนการจัดกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
   อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ได้เสนอต่อที่
ประชุมเรื่อง  แผนการจัดกิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณดังต่อไปนี้ 
   กลยุทธ์ที่  ๑  เพ่ิมจ านวนนักศึกษาและรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  ได้รับจัดสรร  
งบประมาณจ านวน ๑๘๘,๑๒๘  บาท  ซึ่งคณะฯได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๓  โครงการ 
   กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นจิตสาธารณะ  ความเป็นพลเมืองและ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน  ๔๐,๐๐๐ บาท   ซึ่งคณะฯได้
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๑  โครงการ  



๗ 

   กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร  ได้รับจัดสรร
งบประมาณจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งคณะฯได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน ๕  โครงการ 
 

  ๔.๔.๒  แผนการจัดกิจกรรมด้านการวิจัย  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘   
   อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  บริการวิชาการ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ได้เสนอต่อที่ประชุมเรื่อง  แผนการจัดกิจกรรมด้านการวิจัย  ประจ าการศึกษา  ๒๕๕๘  โดย
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้ 
   กลยุทธ์ที่  ๒  ยกระดับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ได้รับจัดสรร
งบประมาณจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งคณะฯได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๒  โครงการ 
   กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของคณะ  ฯ  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน  
๑๑๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งคณะฯได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๑  โครงการ 
 

  ๔.๔.๓  แผนการปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
   อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  บริการวิชาการ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ได้เสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  แผนการปฏิบัติราชการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๘   โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้ 
   กลยุทธ์ที่  ๒  สร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรเครือข่าย
ภายในและภายนอกประเทศ  คณะฯได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๑  โครงการซึ่งได้รับงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 
   กลยุทธ์ที่  ๓  สร้างระบบกลไกการพัฒนาโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมกับองค์กรภายนอก
อย่างมีส่วนร่วม  ได้รับจัดสรรงบประมาณจ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ซึ่งคณะฯ  ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรม
จ านวน  ๒  โครงการ   
 

  ๔.๔.๔  แผนการปฏิบัติราชการด้านบริการวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
   อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย  บริการวิชาการ  และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ได้เสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  แผนการปฏิบัติราชการด้านการบริการทางวิชาการ  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๕๘    โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้ 
   กลยุทธ์ที่  ๑  การสร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น   
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  จ านวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  โดยคณะฯได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๔  
โครงการ   
 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสุข  คณะฯ
ได้ก าหนดโครงการ/กิจกรรมจ านวน  ๒  โครงการซึ่งเป็นโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สาขาวิชา  และระดับคณะ  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 



๘ 

   ๔.๕  เรื่องปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร 
    อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ได้เสนอต่อที่
ประชุมเรื่อง  ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน  ๒  หลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. สาขาวิชาพัฒนาสังคม   ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  บุคลากรสังกัดคณะฯ  ได้ลาออกจาก
ราชการท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
การพัฒนาหลักสูตร  และการติดตามประเมินผลหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม   
ดังต่อไปนี้ 
   ๑.  นายธวชัชัย  เคหะบาล  สถานะ  คงเดิม 
   ๒.  นายธราเทพ  ยงโชติวุฒิกลุ  สถานะ  คงเดิม 
   ๓.  นางนิตยา  ค้อไผ่   สถานะ  คงเดิม 
   ๔.  นางสาวอภิรดี  ดอนอ่อนเบ้า สถานะ  คงเดิม 
   ๕.  นางสาวนิตยา  ปรูกระโทก  สถานะ  คงเดิม 
   ๖.  นายอาทิตย์  บุดดาดวง  สถานะ  เปลี่ยนแปลง  โดยลาออกจาก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  มีผลตั้งแต่วันที่  ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 

   ๒.  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการลา
ศึกษาต่อ  ท าให้รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน  การพัฒนาหลักสูตร  รวมถึงการติดตามประเมินหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  
ดังต่อไปนี้ 
   ๑. นางสาวณัฐนันท์  สีดาแก้ว  สถานะ  คงเดิม 
   ๒. นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์  สถานะ  คงเดิม 
   ๓. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ สถานะ  คงเดิม 
   ๔.  นายปัญญา  เถาว์ชาล ี  สถานะ  คงเดิม 
   ๕.  นางสาวกานต์ชนก  ดาบสมเด็จ สถานะ  เปลี่ยนแปลง โดยการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๖. นางสุชาดา  สุรางค์กุล  สถานะ  เปลี่ยนแปลงโดยการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๗. นายไพฑูรย์  ทิพสันเที๊ยะ  สถานะ  เปลี่ยนแปลง  เนื่องจากลาศึกษาต่อ  
   ๘. ผศ.เรืองชัย  ภูติจันทร ์  สถานะ  เปลี่ยนแปลงโดยการเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

    



๙ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 -- ไม่มี 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
        ....................................................... 

  (นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์) 
        จด/บันทึก/สรุปสาระส าคัญ รายงานการประชุม 

 
 
....................................................... 
(อาจารย์มะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์) 

               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
....................................................... 

               (อาจารย์อนุรักษ์  ปิ่นทอง) 
    ผู้ช่วยอธิการบดี  รักษาราชการแทนคณบดี 

        รับรองความถูกต้อง 


