รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ยังไม่รับรองรายงานการประชุม)
------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี
๒. นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์
๓. นางสาวสุชานาถ บุญเที่ยง
๔. นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว
๕. นางสาวสุนันทา
จันมีวงษ์

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจ
กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวปารมี ลางคุลานนท์
๒. นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ
๓. นายคมสัน เหมือนชาติ
๔. นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ตัวแทนสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
ตัวแทนสาขาวิชาพัฒนาสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ประธานกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ จานวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายวราวุฒิ ทิวะสิงห์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
๒. นางสาวเนตรน้าทิพย์ บุดดาวงศ์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีทั้งสิ้นจานวน ๕ หน้า

/มติที่ประชุม…

๒
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ โดยหากมีข้อเสนอแนะหรือแก้ไขให้
แจ้งที่ฝ่ายเลขาเพื่อดาเนินการปรับแก้
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณารับรองผลการเรียนของนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔.๑.๑ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้ดาเนินส่งผลการเรียนของนักศึกษา
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ครบทุกสาขาวิชา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๑๒ รายวิชา มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
๑. อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ รับผิดชอบสอนจานวน ๒ รายวิชา
๒. อาจารย์สุชานาถ บุญเที่ยง รับผิดชอบสอนจานวน ๒ รายวิชา
๓. อาจารย์คมสัน เหมือนชาติ รับผิดชอบสอนจานวน ๓ รายวิชา
๔. อาจารย์พองาม บุบผาไชย รับผิดชอบสอนจานวน ๒ รายวิชา
๕. อาจารย์วราวุฒิ ทิวะสิงห์ รับผิดชอบสอนจานวน ๓ รายวิชา
ดังเอกสารที่ปรากฏนอกเล่มวาระการประชุมที่แนบมานี้ เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน
ของนักศึกษา โดยที่ประชุมมีข้อสังเกต ในรายวิชาที่อาจารย์วราวุฒิ ทิวะสิงห์ เป็นอาจารย์ผู้สอนจานวน ๓
รายวิชา ได้ส่งเพียงคะแนนเก็บของนักศึกษาแนบมา เนื่องจากว่า อาจารย์วราวุฒิ ทิวะสิงห์ ได้มอบหมาย
ให้สอนแทน อาจารย์ภูวดล ศรีธเรศ ที่ไม่ขอต่อสัญญาจ้างกับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัย และ
อาจารย์ภูวดล ศรีธเรศ ยังไม่มีการส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบรายวิชาที่สอนนักศึกษา จึงทา
ให้ไม่สามารถประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาได้ จานวน ๓ รายวิชา คือ รายวิชาภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
วิชาดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน และ วิชาศาสนากับวิถีวัฒนธรรมไทย
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ประจาภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๙ รายวิชา และให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินการแจ้ง
มหาวิทยาลัย เพื่อขอทราบแนวปฏิบัติในการประมวลผลการเรียนของนักศึกษา จานวน ๓ รายวิชาที่อาจารย์
วราวุฒิ ทิวะสิงห์ ดาเนินการสอนแทน อาจารย์ภูวดล ศรีธเรศ
๔.๑.๒ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ดาเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ครบทุกรายวิชา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๑๘ รายวิชา มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
๑. อาจารย์ปารมี ลางคุลานนท์ รับผิดชอบสอนจานวน ๕ รายวิชา
๒. อาจารย์มะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ รับผิดชอบสอนจานวน ๕ รายวิชา
๓. อาจารย์ณัฐนันท์ สีดาแก้ว รับผิดชอบสอน จานวน ๖ รายวิชา
๔. อาจารย์สุชาดา สุรางกูร รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
๕. อาจารย์ปัญญา เถาว์ชาลี รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
/ดังเอกสาร…

๓
ดังเอกสารที่ปรากฏนอกเล่มวาระการประชุมที่แนบมานี้ เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองผลการ
เรียนของนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตรายวิชา ระบบสารสนเทศ รหัสวิชา ๑๗๔๒๑๑๐ โดยนักศึกษา
ได้ผลการเรียนในระดับ A ทุกคน และหัวหน้าสาขาวิชาได้ดาเนินประสานไปยังอาจารย์ผู้สอนแล้ว อาจารย์
ผู้สอนยืนยันผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาดังกล่าว เนื่องจากว่าอาจารย์ผู้สอนได้ประมวลผลการเรียนโดย
การอิงกลุ่ม จึงทาให้ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับ A ทุกคน และในรายวิชาที่มีนักศึกษาได้ผลการ
เรียนอยู่ระดับ I อาจารย์ผู้สอนได้ชี้แจงว่า นักศึกษายังดาเนินการส่งงานไม่ครบตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๘ รายวิชา
๔.๑.๓ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้ดาเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ ครบทุกรายวิชา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๑๓ รายวิชา มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
๑. อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล รับผิดชอบสอนจานวน ๕ วิชา
๒. อาจารย์นิตยา ปรูกระโทร รับผิดชอบสอนจานวน ๔ วิชา
๓. อาจารย์อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า รับผิดชอบสอน จานวน ๓ วิชา
๔. อาจารย์นิตยา ค้อไผ่ รับผิดชอบสอนจานวน ๑ วิชา
ดังเอกสารที่ปรากฏนอกเล่มวาระการประชุมที่แนบมานี้ เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน
ของนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกต ในรายวิชา การจัดการความรู้กับงานพัฒนาสังคม รหัสวิชา
๒๕๐๒๒๐๔ โดยผลการเรียนของ นายอโนชา โคตรสขึง ในใบส่งเกรด (ทบ.๒) ไม่ตรงกับเอกสารการให้
คะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในใบส่งเกรด(ทบ.๒) จะมีผลการเรียนในระดับ D แต่ในเอกสารสรุปการให้
คะแนน จะมีผลการเรียนในระดับ D+ จึงขอให้สาขาแจ้งอาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนในใบส่งเกรด (ทบ.๒) ให้
ตรงการการให้คะแนนของนักศึกษาดังกล่าว และในรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนให้ผลการเรียนนักศึกษาอยู่ใน
ระดับ E บางรายวิชา คือ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ไม่มาเข้าเรียน และไม่ทราบสาเหตุ
มติทปี่ ระชุม เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จานวน ๑๓ รายวิชา และให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชา การจัดการความรู้กับงานพัฒนาสังคม ปรับผล
การศึกษาให้ตรงกับการให้คะแนน
๔.๑.๔ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
อาจารย์สังกัดสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้ดาเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่
๑/๒๕๕๙ ครบทุกรายวิชา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๓ รายวิชา มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
๑. อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ รับผิดชอบสอนจานวน ๑ วิชา
๒. อาจารย์สุตาลักษณ์ เสียงเพราะ รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
๓. อาจารย์ Li Bingying รับผิดชอบสอน ๑ รายวิชา
ดังเอกสารที่ปรากฏนอกเล่มวาระการประชุมที่แนบมานี้ เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองผลการ
เรียนของนักศึกษา

/มติที่ประชุม…

๔
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จานวน ๓ รายวิชา
๔.๑.๕ รายวิชาเลือกเสรี
อาจารย์ที่สอนรายวิชาเลือกเสรี ได้ดาเนินการส่งผลการเรียนของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๕๙ ครบทุกรายวิชา ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๕ รายวิชา มีอาจารย์ผู้สอน ดังนี้
๑. อาจารย์นิลวรรณ สายสมบัติ รับผิดชอบสอนจานวน ๑ วิชา
๒. อาจารย์สุตาลักษณ์ เสียงเพราะ รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
๓. อาจารย์ Li Bingying รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
๔. อาจารย์ Wu Lulu รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
๕. อาจารย์คมสัน เหมือนชาติ รับผิดชอบสอน จานวน ๑ รายวิชา
ดังเอกสารที่ปรากฏนอกเล่มวาระการประชุมที่แนบมานี้ เพื่อที่ประชุมพิจารณารับรองผลการ
เรียนของนักศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการเรียนของนักศึกษารายวิชาเลือกเสรี ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ จานวน ๓ รายวิชา ๕
๔.๒ พิจารณารับรองแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวมะลิวรรณ สุวรรณพฤกษ์ รองคณบดี ได้นาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในวงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ได้ประชุมเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
คณะกรรมการได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งนาเอา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ที่ 1การผลิต
บัณฑิต

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/จุดอ่อน
กิจกรรมโครงการเพือ่
และการพัฒนาปรับปรุง/
การดาเนินการพัฒนา/
ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/ของ
แก้ไข/ปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินฯ

ผู้
ตรวจสอบ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ

ต.ค.-ธ.ค.59

ไม่มี

สานักงาน
คณบดี

คณบดี

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
(สายวิชาการ)

ม.ค.-สค. 60

ไม่มี

อ.ธวัชชัย
เคหะบาล

คณบดี

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการ
สาหรับอาจารย์ใหม่

16 ธ.ค. 59

ไม่มี

อ.มะลิวรรณ
สุวรรณพฤกษ์

1. การส่งเสริมและการขอผลงาน 1. จัดทาแผนพัฒนา
ตาแหน่งทางวิชาการ
บุคลากร

2. จ านวนการรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ 4. โครงการบริการ
จานวนน้อย และจัดแผนกลยุท ธ์ วิชาการแก่เยาวชนใน
เชิงรุกเพื่อให้นักศึกษาเพิ่มขึ้น
สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(1 สาขา 1 โรงเรียน)

อ.กิตติ์ธนัตถ์
ญาณพิสิษฐ์
ม.ค. 60

ไม่มี

อ.นิลวรรณ
สายสมบัติ

/องค์ประกอบที่ ๒ …

คณบดี
คณบดี

๕
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะในภาพรวม/จุดอ่อน
กิจกรรมโครงการเพือ่
และการพัฒนาปรับปรุง/
การดาเนินการพัฒนา/
ข้อสังเกตรายตัวบ่งชี้/ของ
แก้ไข/ปรับปรุง
คณะกรรมการประเมินฯ

ระยะเวลา

องค์ประกอบที่
2 การวิจัย

ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ในคณะได้รับ 1. โครงการพัฒนาโจทย์ ธ.ค.59-มี.ค.60
จัดสรรเงินงบประมาณการวิจัยให้ทั่วถึง วิจยั เพื่อเสนอแหล่งทุน
ทุกคนและควรทาเป็นลักษณะทีมวิจัย
หรือการสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่

องค์ประกอบที่
3 การบริการ
วิชาการ

1.แผนการบริ ก ารวิ ช าการควร 1. สารวจความต้องการ
กาหนดตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน
บริการวิชาการของ
ชุมชน

2.มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการที่
ห ล า ก ห ล า ย ค ว ร ป ร ะ เ มิ น
ความสาเร็จ ของโครงการบริก าร
วิชาการเพื่อ นามาปรับปรุ งแก้ ไ ข
แผนพัฒนาบริการวิชาการ

ต.ค.-ธ.ค.59

3. ทบทวนตัวบ่งชี้
บริการวิชาการ

ต.ค.-ธ.ค.59

4. โครงการพัฒนาทุน
ทางวัฒนธรรมเพื่อ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ปีที่ 2 : สิ่งทอนาโนกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม

องค์ประกอบที่
5 การบริหาร
จัดการ

การสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปะ
และวั ฒ นธรรมอาจจะน าองค์
ความรู้ดั้งเดิมจากปราชญ์ชาวบ้าน
มาสังเคราะห์หรือมีความร่วมมือ
กั บ ปราชญ์ ช าวบ้ า น ในการ
พัฒ นา เพิ่ ม เติ ม หรือ สร้ างสรรค์
ประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็ น ผลงานที่ เ ป็ น
มาตรฐานของสถาบัน
ควรมี ก ารด าเนิ น งานตามแผน
บริ หาร ความเ สี่ ย ง อย่ างเ ป็ น
รูปธรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

ไม่มี

อ.กิตติ์ธนัตถ์
ญาณพิสิษฐ์

คณบดี

-

สาขาวิชาการ
จัดการทาง
วัฒนธรรม

คณบดี

สานักงาน
คณบดี

คณบดี

-

2. จัดทาแผนบริการ
วิชาการ

5. ประชุมทบทวนตัว
บ่งชี้และกาหนดตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่
4 การทานุ
บารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ต.ค.-ธ.ค.59

ต.ค.59-ก.ย.
60

ต.ค.-ธ.ค.59

ผู้
ตรวจสอบ

งบประมาณ

-

คณบดี

สานักงาน
คณบดี

64,000
บาท

-

อ.กิตติ์ธนัตถ์
ญาณพิสิษฐ์

คณบดี

อ.ปารมี
ลางคุลานนท์

คณบดี

1. โครงการเชิดชูเกียรติ ต.ค.59-ก.ย.60
ช่างฝีมือพื้นบ้าน

ไม่มี

อ.กิตติ์ธนัตถ์
ญาณพิสิษฐ์

คณบดี

1. จัดทาแผนความเสี่ยง ต.ค.59-ก.ย.60

ไม่มี

อ.มะลิวรรณ
สุวรรณพฤกษ์

คณบดี

2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการความ
เสี่ยง

อ.อภิรดี ดอน
อ่อนเบ้า

3. วิเคราะห์/ทบทวน
ความเสี่ยง

นางสาวสุธาสินี
อุบลเวช

4. รายงานความเสี่ยง
ต่อกรรมการประจา
คณะ และมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๕๙
/๔.๓ พิจารณารับรอง….

๖
๔.๓ พิจารณารับรองการแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ตามคาแนะนาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
นางสาวนิลวรรณ สายสมบัติ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้นาเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง
การแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ตามคาแนะนาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้คาแนะนาดังต่อไปนี้
การพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) ให้ตรงตามข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้พิจารณา
๑. การตรวจสอบรายละเอี ย ดของเล่ ม หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ แบบรายงานข้ อ มู ล
การพิ จ ารณารายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (มคอ.02) อาทิ
การรับผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
๒. การแนบสัญญาจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มติที่ประชุม เห็นชอบการแก้ไขเนื้อหาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
นายคมสัน เหมือนชาติ ตัวแทนสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้นาเสนอต่อที่ประชุม
เรื่องการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม โดยที่ประชุมอาจารย์
ประจาสาขาวิชาได้มีมติที่ประชุมเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งได้ทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีความสัมพันธ์กับชื่อหลักสูตรที่ปรับปรุง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ ๔/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ และที่ประชุมสาขาวิชามีมติที่ประชุมให้ปรับปรุงชื่อหลักสูตร เป็น
สาขาวิชาการจัดการหัตถอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง ๕ ท่าน
มติที่ประชุม รับรองการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐) และให้นาเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่อไป
๒๕๖๐

๒. เรื่อง คารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓) โดยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ต่าง ๆ ซึ่งได้จัดทาพิธีลง
นามคารับรองปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อให้การบริหารงานด้านนโยบายและแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยกาหนด จึงขอให้คณะได้ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบคารับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยให้สานักงานจัดทารูปเล่มเผยแพร่ให้สาขาวิชารับทราบ
๓. มหาวิทยาลัยกาหนดจัดงานทาบุญขึ้นปีใหม่ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยทาบุญตักบาตรเวลา ๐๗.๓๐ น. และเวลา ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกท่าน ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ให้คณะจัดทาอาหารคณะละ ๑
อย่าง ไม่มีงบประมาณให้คณะ
/มติที่ประชุม …

๗
มติที่ประชุม รับทราบ
๔. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจเข้าร่วมแข่งขัน เส้นทางสายไหม ครั้งที่ ๑ จัดโดยสถานกงสุล
สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์)
จด/บันทึก/สรุปสาระสาคัญ รายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี)
ประธาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

