
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

วันที ่ ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  ประธาน 
๒. นางสาวสุชานาถ   บุญเที่ยง   กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 
๓. นางสาวณัฐนันท์   สีดาแก้ว    กรรมการ(ผู้แทนคณาจารย์) 
๔. นางสาวสุนันทา จันมีวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

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

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ติดภารกิจ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์   รองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทาง     

วัฒนธรรม 
๒. นายธวัชชัย  เคหะบาล   รองคณบดี/หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
๓. นางสาวปารมี   ลางคุลานนท์   หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑. เรื่อง  ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ว่าด้วย  กิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยให้คณะ 

ด าเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด  และด าเนินการเลือกตั้งสโมสร
ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๘๐  วนั  รวมถึงนายกองค์การนักศึกษาด้วย  และมอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล  ควบคุมดูแลการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเคร่งครัดตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

๒. เรื่องมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา  ครั้งที่  ๑๗  สานศิลป์  ถิ่นสอง 
แคว  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก  โดย อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  ซึ่ง
นักศึกษาท้ัง ๒  พ้ืนที่ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๑-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

๓. เรื่อง  การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๔๔  ณ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง นักกีฬาได้รับเหรียญทอง  กีฬาประเภทวอลเลย์บอล
ชายหาด  ประเภททีมหญิง  ๑ เหรียญทอง 

๔. ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และ ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
กาฬสินธุ์  ในวันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๒…



๒ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๒๒ 
ธันวาคม  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เพ่ือให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
มีทั้งสิ้นจ านวน ๗  หน้า   
 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๕๙  โดยหากมีข้อเสนอแนะ
หรือแก้ไขให้แจ้งที่ฝ่ายเลขาเพ่ือด าเนินการปรับแก้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
   

 การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๘)  ตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้น าส่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) กลับมา
ยังมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการแก้ไข เรื่องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และรายละเอียดเนื้อหาในเล่ม
หลักสูตร  ซึ่ง สาขาวิชาได้แก้ไขตามค าแนะน าของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและส่งไปยังฝ่าย
วิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

 มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑  พิจารณารับรองการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (สมอ.๐๘) 
  อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ดังนี้ 

๑. แก้ไขปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  และหน่วยกิตรวมในหมวดวิชาชีพเฉพาะ   
โดยปรับปรุงดังต่อไปนี้ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ข้อมูลเดิม) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (แก้ไขใหม่) 

3.1 จ านวนหนว่ยกิต 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 145 หน่วยกิต 
 

3.1 จ านวนหนว่ยกิต 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 146  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 103 หน่วย
กิต 
  2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  96 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า 109 หน่วย
กิต 
  2.1 กลุ่มวิชาเนื้อหา  102 หน่วยกิต 
  2.2 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 

  
  /๒. ปรับปรุงแก้ไขรหัส…. 



๓ 

 2. ปรับปรุงแก้ไขรหัสวิชาปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนตลอดหลักสูตรไม่
ตรงกันจ านวน  3  รายวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 

แผนการศึกษา  (ข้อมูลเดิม) แผนการศึกษา (แก้ไขใหม่) 
ปี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

9000303  การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
ปี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 

4000106  การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
ปี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

1742108  การวิจยัทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
1742109  สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทางสารสนเทศ
ศาสตร์  3(3-0-6) 

ปี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 
1744801  การวิจยัทางสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
1744701  สัมมนาทิศทางและแนวโน้มทาง
สารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

 
 

 3. เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        จากเดิม  1. นายปัญญา  เถาว์ชาลี ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น 
          2. นางสาวกานต์ชนก  ดาบสมเด็จ ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น 
        ปรับเป็น  1. นางสุชาดา    สุรางค์กุล 
    2. นางสิริอร  วงษ์ทวี  
   2.2 เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       จากเดิม  1. นายปัญญา  เถาว์ชาลี ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น 
          2. นางสาวกานต์ชนก  ดาบสมเด็จ ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น 
        ปรับเป็น  1. นางสุชาดา    สุรางค์กุล 

  2. นางสิริอร  วงษ์ทวี  
 

    สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เดิม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ใหม ่
1. ช่ือ-สกุล นางสาวณัฐนันท์  สดีาแก้ว (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3330900693624 
ปริญญาโท ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) พ.ศ. 2542 
ปริญญาตรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)พ.ศ. 2537 

ช่ือ-สกุล นางสาวณัฐนันท์  สดีาแก้ว (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3330900693624 
ปริญญาโท ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) พ.ศ. 2542 
ปริญญาตรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) พ.ศ. 2537 

2. ช่ือ-สกลุ นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3461300153114 
ปริญญาโท ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
ปริญญาตรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)  

ช่ือ-สกุล นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณพฤกษ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3461300153114 
ปริญญาโท ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
ปริญญาตรี ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)  

/๓. ชื่อ-สกุล… 



๔ 

ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ใหม ่

3. ช่ือ-สกุล นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3440500093017 
ปริญญาโท ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  

ช่ือ-สกุล นางสาวปารมี  ลางคุลานนท์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3440500093017 
ปริญญาโท ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  

4. ช่ือ-สกุล นายปัญญา  เถาว์ชาล ี (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน 3460500242888 
ปริญญาโท คม. เทคโนโลยีและสื่อการศึกษา (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม) 
ปริญญาตรี ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม)  

ช่ือ-สกุล นางสุชาดา  สุรางค์กุล  (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  1409900060908 
ปริญญาโท ศศ.ม.การจัดการสารสนเทศศาสตร ์
(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)   
ปริญญาตรี ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
    

5. ช่ือ-สกุล นางสาวกานต์ชนก  ดาบสมเด็จ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3479900166907 
ปริญญาโท กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ปริญญาตร ีศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

ช่ือ-สกุล นางสิริอร  วงษ์ทวี (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3469900333781 
ปริญญาโท คอ.ม (เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  
ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธรุกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคล  

 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (สมอ.๐๘)  และให้น าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 
 
 ๔.๒  พิจารณารับรองการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนา
สังคม (สมอ.๐๘) 
  อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  การ
ปรับปรุงหลักสูตรเหล็กน้อย (สมอ.๐๘) สาขาวิชาพัฒนาสังคม  ดังนี้ 
   เนื่องด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน เนื่องด้วยมีอาจารย์ลาออก ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น 
และไม่ต่อสัญญาจ้าง  ท าให้จ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่ครบ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558  โดยสรุปการปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
  เปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน ได้แก่ 

๑. จากเดิม    นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล เนื่องจาก ลาออกจากราชการ  
      ปรับเป็น   นางสาวนิติยา ค้อไผ่ 
 

๒. จากเดิม    นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ เนื่องจาก ย้ายไปประจ าหลักสูตร  
       ศศ.บ.สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  
      ปรับเป็น    นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 
 

/ ๓. จากเดิม … 



๕ 

๓. จากเดิม    นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ  เนื่องจาก ไม่ต่อสัญญาจ้าง 
      ปรับเป็น   นายโสภณ  มูลหา 
 สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
1 ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนา
สังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2555 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

2 ชื่อ-สกุล นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4501-00736-51-4  
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พ.ศ.2553 
ปริญญาโท : ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.2550 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2529 

ชื่อ-สกุล นางนิติยา ค้อไผ่ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4008-00291-10-8 
ปริญญาเอก : ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ.2557 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)สถาบัน
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2546 
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2537 

3 ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4012-00491-78-6   
ปริญญาโท : ศศ.ม.(บริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2548 
ปริญญาตรี : ศป.บ.(ทัศนศิลป์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา  ปรูกระโทก (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-3007-00002-64-8  
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2555 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

4 ชื่อ-สกุล นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4599-00055-61-7 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2550 
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2545 
 

ชื่อ-สกุล นายโสภณ  มูลหา (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4116-00002-07-7   
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 
ปริญญาตรี : ศ.บ.(การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2556 
ปริญญาตรี : น.บ.(นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2553 
ปริญญาตรี : พธ.บ.(รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  พ.ศ.2551 

/๕. นางสาว…. 



๖ 

ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
5 นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556 
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการการพัฒนา
สังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2556 
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

 
5.2 สรุปตารางการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
1 ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนา
สังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย เคหะบาล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-1014-00099-65-7 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2555 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

2 ชื่อ-สกุล นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4501-00736-51-4  
ปริญญาเอก : ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พ.ศ.2553 
ปริญญาโท : ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พ.ศ.2550 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ.2529 

ชื่อ-สกุล นางนิติยา ค้อไผ่ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4008-00291-10-8  
ปริญญาเอก : ศศ.ด.(พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
พ.ศ.2557 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)สถาบัน
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2546 
ปริญญาตรี : ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2537 

3 ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4012-00491-78-6   
ปริญญาโท : ศศ.ม.(บริหารงานวัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2548 
ปริญญาตรี : ศป.บ.(ทัศนศิลป์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2537 

ชื่อ-สกุล นางสาวนิตยา  ปรูกระโทก (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-3007-00002-64-8  
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2555 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

4 ชื่อ-สกุล นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
3-4599-00055-61-7 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2550 

ชื่อ-สกุล นายโสภณ  มูลหา (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4116-00002-07-7   
ปริญญาโท : ศศ.ม.สังคมวิทยาการพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554 

/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ.… 



๗ 

ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2545 
 

ปริญญาตรี : ศ.บ.(การศึกษานอกระบบ) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2556 
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2553 
ปริญญาตรี : พธ.บ.(รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)                                                
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
พ.ศ.2551 

5 นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนา
สังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
1-4199- 90005-10-3 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ.2556 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการการพัฒนาสังคม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550 

  
    

 มติที่ประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
พัฒนาสังคม (สมอ.๐๘)  และให้น าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 

 
 ๔.๓  พิจารณารับรองการปรับปรุงเล็กน้อย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม (สมอ.๐๘) 
  อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ได้น าเสนอต่อที่
ประชุม  เรื่อง การปรับปรุงเล็กน้อย (สอม. ๐๘)  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  ดังนี้ 
  5.1 รหัสวิชาที่มีความซ้ าซ้อนกันในเล่ม มคอ. ๒  จากการตรวจสอบพบว่ารายวิชาที่รหัสซ้ ากัน
คือ วิชามรดกทางวัฒนธรรม รหัสวิชา  1000105   กับ  วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ   รหัสวิชา 1000105  
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา  สาขาวิชาจึงขอเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาของวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ โดยเปลี่ยนเป็น  1000106  ส่วนรายวิชามรดกทางวัฒนธรรม  ยังคงเป็นรหัส 1000105 ดังเดิม  
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลรายวิชาที่ปรากฏใน  มคอ.๒  (เดิม) ข้อมูลรายวิชาที่ปรากฏใน มคอ.๒ (ปรับปรุง) 
1000105  มรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-6) 
                Cultural Heritage   

1000105  มรดกทางวัฒนธรรม   3(2-2-6) 
                Cultural Heritage   

1000105  ประวัติศาสตร์ศิลปะ           3(2-2-6) 
     Art History 

1000106  ประวัติศาสตร์ศิลปะ           3(2-2-6) 
     Art History 

  
 ทั้งนี้สาขาวิชาได้ตรวจสอบแล้วไม่พบรหัสวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปซ้ ากับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตร 

 
 

/ ๕.๒ เปลี่ยนแปลง…. 



๘ 

 5.2 เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากการตรวจสอบพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอาจารย์ให้กับหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อให้มีมาตรฐานตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 
 รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ที่  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
1 ชื่อ-สกุล นายสมชอบ ภูอินนา (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาเอก : ปร.ด(วัฒนธรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552 
ปริญญาโท : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา(เน้นสังคมศาสตร์)  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ปริญญาตรี : กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุชานาถ  บุญเที่ยง (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3400900414201 
ปริญญาเอก : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 
ปริญญาโท : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549 
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2540 

2 ชื่อ-สกุล นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2552 
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3401200491786 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 
ปริญญาตรี : ศป.บ. (จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 

3 ชื่อ-สกุล นางสาวณภัทร สร้อยจิต (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนา
สังคม)สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 25๔๔ 
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕42 

ชื่อ-สกุล นายคมสัน  เหมือนชาติ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  4520200001548 
ปริญญาโท : ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2556 
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ประติมากรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 

4 ชื่อ-สกุล นางนิติยา  ค้อไผ่ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนา
สังคม)สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 25๔๖ 
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๗ 

ชื่อ-สกุล นางพองาม  บุบผาไชย (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  346990009017 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2522 

5 ชื่อ-สกุล นางพาวิไล อุ่นพินิจ (จนท.) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  1449900165408 
ปริญญาโท : ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 

* หมายเหตุ  เลขประจ าตัวประชาชนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม ไม่ปรากฏในเล่ม มคอ.๒ จึงท าให้
ไม่ทราบเลขประจ าประชาชนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 

/รายชื่ออาจารย์… 



๙ 

 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่  อาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
1 ชื่อ-สกุล นายสมชอบ ภูอินนา (อาจารย์) 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาเอก : ปร.ด(วัฒนธรรมศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2552 
ปริญญาโท : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา(เน้นสังคมศาสตร์)  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ปริญญาตรี : กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุชานาถ  บุญเที่ยง (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3400900414201 
ปริญญาเอก : ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 
ปริญญาโท : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2549 
ปริญญาตรี : ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2540 

2 ชื่อ-สกุล นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา)มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พ.ศ. 2552 
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ชื่อ-สกุล นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3401200491786 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (บริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 
ปริญญาตรี : ศป.บ. (จิตรกรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 

3 ชื่อ-สกุล นางสาวณภัทร สร้อยจิต (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนา
สังคม)สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 25๔๔ 
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.๒๕42 

ชื่อ-สกุล นายคมสัน  เหมือนชาติ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  4520200001548 
ปริญญาโท : ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2556 
ปริญญาตรี : ศป.บ. (ประติมากรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549 

4 ชื่อ-สกุล นางนิติยา  ค้อไผ่ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : ศศ.ม.(สังคมศาสตร์เพื่อพัฒนา
สังคม)สถาบันราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 25๔๖ 
ปริญญาตรี : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.๒๕๓๗ 

ชื่อ-สกุล นางพองาม  บุบผาไชย (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  346990009017 
ปริญญาโท : ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2522 

5 ชื่อ-สกุล นางพาวิไล อุ่นพินิจ (จนท.) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  xxxxxxxxxxx 
ปริญญาโท : กศ.ม. (การศึกษานอกระบบ) 
ปริญญาตรี : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป 

ชื่อ-สกุล นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห์ (อาจารย์) 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน  1449900165408 
ปริญญาโท : ศป.ม. (วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี : ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555 

 
หมายเหตุ เลขบัตรประจ าตัวประชาชนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดิม ไม่มีปรากฏในเล่ม มคอ.2 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
จัดการทางวัฒนธรรม (สมอ.๐๘)  และให้น าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 

 
/๔.๔ พิจารณา… 



๑๐ 

 ๔.๔  พิจารณารับรองการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
   
 มติที่ประชุม   ขอถอนวาระ   
 
 ๔.๕  พิจารณารับรองผลการส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  จ านวน ๒ ราย 
  อาจารย์ปารมี  ลางคุลานนท์  หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ได้น าเสนอจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 
จ านวน  ๒  ราย  ดังต่อไปนี้ 
  

ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล 

จ านวนหน่วยกติที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รบัการ
รับทราบจาก สกอ. 
(146 หน่วยกติ) 

จ านวนหนว่ย
กติรวมที่
นกัศกึษา
ลงทะเบียน 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 
(๓๑ นก.) 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(102 นก.) 

กลุ่มวิชาฝกึ
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
(๗ นก.) 

หมวดวิชา
เลือกเสรี 
(๖ นก.) 146 

1 55210201108 นางสาวพัชขวัญพร ศรีลาพัฒน์ 31 105 7 6 149 
2 55210201109 นางสาวปรียกาญจน์ บุณตะ

หล้า 
31 117 7 8 163 

 
  ซึ่งคุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  ที่ได้รับการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 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 ไมน่้อยกว่า           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… 



๑๑ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์  ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน  ๒  ราย  และน าเสนอต่อสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ต่อไป 
 
 ๔.๖  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
  อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ได้น าเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง  ผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 
  

เงินงบประมาณ ได้รับอนุมัติจาก
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณที่
ด าเนินการโครงการ 

ร้อยละของ
งบประมาณที่

ใช้ 

คงเหลือ ร้อยละของ
งบประมาณ

คงเหลือ 
๑. แผ่นดิน 1,385,700.00 1,344,010.00 96.99.00 41,690.00 3.01 
๒. รายได ้ 471,400.00 71,373.50 15.14 400,026.50 84.86 
๓. สกอ. 56,320.00 56,320.00 100.00 0.00 0.00 

รวม 1,913,420.00 1,471,704.50 76.91 441,716.50 23.09 
  ทั้งนี้  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  หากไม่ได้ด าเนินการให้ท าบันทึกชี้แจงเหตุผล 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  และ
เห็นควรให้รองคณบดีฝ่ายบริหารก ากับติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี 
  
 
ปิดการประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 

    
  
 
  

  (นางสาวสุนันทา  จันมีวงษ์) 
  กรรมการและเลขานุการ 

        จด/บันทึก/สรุปสาระส าคัญ รายงานการประชุม 
 
 

 
 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล) 
                  ประธาน 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


