
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

วันที ่ ๒๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  ประธาน 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. นางสาวสุชานาถ   บุญเที่ยง   กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 
๔. นางสาวณัฐนันท์   สีดาแก้ว    กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 
๕. นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑.  ดร.เพ็ญศักดิ์  จักษุจินดา   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   ติดภารกิจ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์   รองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทาง     

วัฒนธรรม 
๒. นายธวัชชัย  เคหะบาล   รองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๓. นางสาวปารมี   ลางคุลานนท์   หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
๔. นางสาวนิลวรรณ  สายสมบัติ   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. เรื่อง  การจัดงานวันวิสาขบูชา  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการจัดในวันที่ ๙  พฤษภาคม   

๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น. เปน็ต้นไป  เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
๒. เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดย 

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐  กลางปี  เนื่องจากได้ค านวณยอดนักศึกษาที่คงอยู่จริง  ท าให้งบประมาณประจ าคณะ
ลดลงประมาณ  ๕  แสนบาท  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมของงานพัฒนานักศึกษา  จึงต้องปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ใน
วันที่  ๗  เมษายน  ๒๕๖๐  แล้ว 

๓. การรับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ได้รับสมัครจ านวน ๑ อัตรา และมีผู้มาสอบ 
สัมภาษณ์และสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากผ่านการทดสอบจะเริ่มงานในเดือนพฤษภาคม  และอาจารย์
ชาวต่างชาติที่ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังสถาบันขงจื่อ  นั้น เดือนมิถุนายน  จะเริ่มมาปฏิบัติงาน  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  ๖  มีนาคม 
๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม  ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๖๐  โดยหากมีข้อเสนอแนะ
หรือแก้ไขให้แจ้งที่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการปรับแก้ 



๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   

 - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้น าเสนอผลการเรียนของนักศึกษา  ประจ า
ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐  ซึ่งที่ประชุมได้รับรองผลการเรียนของนักศึกษาท่ีอาจารย์
ประจ ารายวิชาส่งครบทุกรายวิชา  มีเพียงรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ  ของสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์  ยังไม่ส่งผลการเรียนมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เนื่องจากนักศึกษาก าลัง
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและยังไม่สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์  จึงท าให้อาจารย์ประจ ารายวิชาไม่สามารถ
ประมวลผลการศึกษารายวิชาดังกล่าวได้ 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษา  และให้สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์รายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเรื่องยังไม่ส่งผลการเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
 
 ๔.๒  พิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  จ านวน  2 ราย 
  นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง 
ผลการส าเร็จการศึกษา  ของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  
ราย  ได้แก่ 
  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล จ านวน
หน่วยกิต 

คะแนน
เฉลี่ย วันที่เข้าศึกษา 

1 55210201106 นายพงษ์พันธุ์  แก้วศิลา 153 2.46 11 มิ.ย.2555 
2 55210201107 นางสาวแสงดาว  เขจรลาภ 155 2.63 11 มิ.ย.2555 
 

 ซ่ึงคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่ได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   

  ๑.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จ านวน ๑4๖ หน่วยกิต  และนักศึกษาได้เรียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

   ๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า       ๓1 หน่วยกิต 
   ๑.๒  หมวดวิชาชีพเฉพาะ        109 หน่วยกิต 
   ๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           ๖ หน่วยกิต  
 
  ๒. คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญา  และปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้   
  หมวด ๘ การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา  
   ข้อ ๓๘ การส าเร็จการศึกษา  
    ๓๘.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้  
     ๓๘.๓.๑  มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม   
     ๓๘.๓.๒  ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรวิชาเอก
และเป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้  



๓ 

     ๓๘.๓.๓  ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
     ๓๘.๓.๔  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา   
 ๓๘.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวิชา ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 
    

 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  ราย  และน าเสนอต่อ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 

 
 ๔.๓  พิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  จ านวน  ๕  ราย 
  นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  
เรื่อง ผลการส าเร็จการศึกษา  ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
จ านวน  ๕  ราย  ได้แก่ 
  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล จ านวน
หน่วยกิต 

คะแนน
เฉลี่ย วันที่เข้าศึกษา หมายเหตุ 

1 56210202101 นายอนุทนิ  สนธิด ี 133 2.62 10 มิ.ย.2556  
2 56210202103 นางสาวเจนจิรา  เป็นมงคล 133 3.31 10 มิ.ย.2556 ก ๒ 
3 56210202104 นางสาวโชติกา  สูงสนัเขต 133 3.40 10 มิ.ย.2556  
4 56210202106 นายชัยมงคล  กตะศลิา 133 2.86 10 มิ.ย.2556  
5 56210202107 นายเกรียงไกร  พรมรักษ์ 139 3.07 10 มิ.ย.2556  

  

 ซ่ึงคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่ได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554  ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   

  ๑.  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  จ านวน 133 หน่วยกิต  และนักศึกษาได้เรียนครบตาม
โครงสร้างหลักสูตรมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

   ๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า       ๓0 หน่วยกิต 
   ๑.๒  หมวดวิชาชีพเฉพาะ          94 หน่วยกิต 
   ๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           9 หน่วยกิต  
  ๒. คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดบัอนุปริญญา  และปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้   
 

  หมวด ๘ การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา  
   ข้อ ๓๘ การส าเร็จการศึกษา  
    ๓๘.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้  
     ๓๘.๓.๑  มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม   
     ๓๘.๓.๒  ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรวิชาเอก
และเป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้  
     ๓๘.๓.๓  ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
     ๓๘.๓.๔  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา   
 ๓๘.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวิชา ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 



๔ 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการทางวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  5  ราย  และน าเสนอต่อสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 

 
 ๔.๔  พิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สาขาวิชาพัฒนาสังคม  จ านวน  ๓  ราย 
 นายธวัชชัย  เคหะบาล  หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง ผลการส าเร็จ
การศึกษา  ของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  3 ราย  ได้แก่ 
  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล จ านวน
หน่วยกิต 

คะแนน
เฉลี่ย วันที่เข้าศึกษา หมายเหตุ 

1 56210203102 นางสาววิภาภรณ์  เครือจันทร์ 125 3.55 10 มิ.ย.2556  
2 56210203103 นายอ าพล  ปาลา 125 2.90 10 มิ.ย.2556  
3 56210203104 นายธวชัชัย  เมืองโคตร 125 2.96 10 มิ.ย.2556  

  

 ซ่ึงคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม  ที่ได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556  ตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้   
  ๑.  จ านวนหน่วยกิตรวม ๑๒๕ หน่วยกิต  และนักศึกษาได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร                    
มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
   ๑.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    ๓0 หน่วยกิต 
   ๑.๒  หมวดวิชาชีพเฉพาะ         89 หน่วยกิต 
   ๑.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      ๖ หน่วยกิต  

  ๒. คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญา  และปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้   

  หมวด ๘ การส าเร็จการศึกษา การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา  
   ข้อ ๓๘ การส าเร็จการศึกษา  
    ๓๘.๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้  
     ๓๘.๓.๑  มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม   
     ๓๘.๓.๒  ต้องเรียนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรวิชาเอก
และเป็นไปตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับนี้  
     ๓๘.๓.๓  ต้องได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  
 
     ๓๘.๓.๔  ต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา   
 ๓๘.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวิชา ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 

 มติที่ประชุม    เห็นชอบผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาสังคม  ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  3  ราย  และน าเสนอต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 
 
  ๔.๕  พิจารณารับรองแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   นายธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้น าเสนอเรื่อง แผนพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  ต่อที่ประชุม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดกิจกรรมส าหรับ
พัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวนทั้งสิ้น  ๙  โครงการ  ได้แก่ 



๕ 

๑. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และพ่ีน้องสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๒. กิจกรรมเตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่  ๑๗ 

๔. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ “เมฆพยักหมอกเกมส์ ครั้งที่ ๑” ประ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการส าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ “งานตุ้มโฮมผลงาน 
มนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๕” ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

๖. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. กิจกรรม Bye-nior นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๘. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๙. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาและบุคลากรพัฒนานักศึกษา 
 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบแผนพัฒนานักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
 ๔.๖ พิจารณารับรองผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
  นายธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ได้น าเสนอเรื่อง  ผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ซึ่งได้ด าเนินการประเมินการให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต  และการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  โดยผลการประเมินมีดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ซึ่งมีผลการประเมิน  ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  ๔.๓๐  อยู่ในระดับ  มาก 

๒. ผลการประเมินคุณภาพการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ  กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตรแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  โดยมีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับมาก  ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม  ๓.๘๐   

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
  ๔.๗  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐        
(ไตรมาส ๒) 
   นายธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส  ๒)  โดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  ใน  ๕  ผลผลิต  ดังต่อไปนี้ 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิปัญญา  และภูมิฐาน  โครงการที่ก าหนดไว้  จ านวน  ๖  
โครงการ  ด าเนินการแล้ว  ๒  โครงการ  คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ๓๓.๓๓ 

๒. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม  ภาษาและวัฒนธรรม  โครงการที่
ก าหนดไว้ในแผน   ไม่มี 

๓. บริการวิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และโครงการตามแนว
พระราชด าริ  โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน  จ านวน  ๒  โครงการ  ด าเนินการแล้ว  ๑  
โครงการ  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ๕๐.๐๐ 

๔. อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผน  จ านวน  ๑  โครงการ  ด าเนินการแล้ว  ๑  โครงการ  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างสรรค์  โครงการที่ก าหนดไว้ในแผน  
จ านวน  ๖  โครงการ  ด าเนินการแล้ว  ๒  โครงการ  คิดเป็นค่าเฉลี่ย  ๓๓.๓๓ 

  โดยผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ไตรมาส  ๒  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  นั้น  มีดังต่อไปนี้ 



๖ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน  คณะฯ ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น  ๑,๓๘๕,๗๐๐  บาท  ด าเนินการไป
แล้วทั้งสิ้น  ๑,๔๔๙,๗๑๗.๘๐  บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๗๕.๗๖  คงเหลือ ๔๖๓,๗๐๒.๒๐ 
บาท  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔  

๒. งบประมาณเงินรายได้  คณะฯ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๘๕,๗๐๐  บาท  ด าเนินการไป
แล้วทั้งสิ้น  ๑,๓๓๘,๗๐๐ บาท  คิดเป็นร้อยละ  ๙๖.๖๑  คงเหลือ  ๔๗,๐๐๐ บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  ๓.๓๙ 

๓. งบประมาณท่ีได้รับจากหน่วยงานภายนอก  จ านวนทั้งสิ้น  ๕๖,๓๒๐ บาท ด าเนินการไปแล้ว
ทั้งสิ้น  ๕๖,๓๒๐  บาท คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐   
(ไตรมาสที่  ๒) 
 
  ๔.๘  พิจารณารับรองการโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์   
   นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอเรื่องการโอนผล
การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จ านวน  ๓  ราย  ดังต่อไปนี้ 
 
    ๑)  นางสาวณิชากาจน์  วงษาม่ิง  รหัสนักศึกษา  ๕๕๒๑๐๔๐๖๒๑๕   
ล าดับ รายวิชาท่ีขอโอน ผลการ

เรียน 
รายวิชาท่ีโอนได้ ผลการ

เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ

การสืบค้น 
B 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B 

2 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียน 

C+ 9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียน 

C+ 

3 1500104 ความจริงของชีวิต A 1500104 ความจริงของชีวิต A 
4 2500102 วิถีไทย B 2500102 วิถีไทย B 

   

    2)  นางสาวสุภารัตน์  จันทะเรือง  รหัสนักศึกษา  ๕๕๒๑๐๔๐3326   
ล าดับ รายวิชาท่ีขอโอน ผลการ

เรียน 
รายวิชาท่ีโอนได้ ผลการ

เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

และการสืบค้น 
C 9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร C 

2 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต C+ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต C+ 
3 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ

การสืบค้น 
B+ 9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B+ 

 

    3)  นางสาวสุกัญญา  ศรีค า  รหัสนักศึกษา  56210403104   
ล าดับ รายวิชาท่ีขอโอน ผลการ

เรียน 
รายวิชาท่ีโอนได้ ผลการ

เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
1 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ

การสืบค้น 
B 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ

สืบค้น 
B 

2 1500104 ความจริงของชีวิต B+ 1500104 ความจริงของชีวิต B+ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการโอนผลการเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์  จ านวน  ๓  ราย 
 
 
 
 



๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ๕.๑  เรื่อง  แผนงานการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร  นักศึกษาและศิษย์เก่า เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๕  ในวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
  นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่องแผนงาน
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร  นักศึกษา  และศิษย์เก่า  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ปีที่ ๕ ในวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยได้ก าหนดแผนงานเพื่อให้บุคลากร  นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าได้ส่งผลงานให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายด าเนินการพิจารณา  ซึ่งจะด าเนินการประกาศผลในวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 ๕.๒  เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  ๗  ขอนแก่น  กับ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  
 นายธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้น าเสนอ  เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ  ระหว่างส านักงานคณะกรรมการสุขภาพและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๗ ข่อน
แก่น  กับ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อ 

๑. เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ  การพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรม   สามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนาสังคม และเพ่ือประโยชน์ของทุกฝ่าย 

๒. ให้ความร่วมมือระหว่างกันในการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน  และการพัฒนา
นักศึกษาในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

๓. ให้ความร่วมมือระหว่างกันในการบริการวิชาการแก่สังคม 
๔. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม 

 โดยจะด าเนินการในวันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ดการประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
 
    
  
 
  

  (นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์) 
  กรรมการและเลขานุการ 

        จด/บันทกึ/สรุปสาระส าคัญ รายงานการประชุม 
 
 

 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล) 
                  ประธาน 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


