สรุปมติยอ่ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๓
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams
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เรือ่ ง
เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุม ครั้งที่
๒/256๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๓
เรือ่ งสืบเนือ่ ง
เรือ่ งเพื่อพิจารณา
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ
และภาคพิเศษ และผลการแก้ไข
ระดับคะแนน ม.ส. I (ผลการเรียน
ไม่สมบูรณ์)
๔.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อนุมัติการสาเร็จการศึกษาของ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

สาระสาคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจาคณะ
มติทปี่ ระชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/256๓ เมื่อวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีข้อแก้ไข
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
๒๕๖๒ ภาคปกติและภาคพิเศษ และผลการแก้ไขระดับคะแนน ม.ส. I
(ผลการเรียนไม่สมบูรณ์)

ผูร้ บั ผิดชอบ
เลขานุการ

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาบัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาประจาภาคการศึกษา
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคปกติ) จานวนทั้งสิ้น ๔ คน ดังนี้
๑. นายพงศธร กาขุนทศ 5921020611
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. นางสาวลักษณา สีบุบ 58210601114 สาขาวิชานิติศาสตร์
3. นายจิรศักดิ์ อุทานิตย์ 59211201211 สาขาวิชารัฐศาสตร์
4. นายณัฐวุฒิ สัตยบัณฑิต 574432042018-3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

มติที่ป ระชุม : อนุมัติการสาเร็จการศึกษานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ จานวน
ทั้งสิ้น 4 คน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
4.3 พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
-หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ขอถอนวาระหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.
08) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารสากล (ฉบับปีพ.ศ. 2558)
4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
-หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ขอถอนวาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
-หัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ขอถอนวาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑
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๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
(สมอ.08) หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(ฉบับปี พ.ศ. 2560)
๔. ๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
(สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)

สาระสาคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจาคณะ
ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.08)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ร่วมกัน โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
จากเดิม นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเด็จ เนื่องจาก ลาออกจากราชการ
เปลี่ยนแปลงเป็น นายคมกริช ทองนาค
มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (ฉบับปี พ.ศ. 2560)
ร่วมกัน โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
๑) จากเดิม นางสาวสุชานาถ สิงหาปัด เนื่องจาก ย้ายไปประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงเป็น ๒) จากเดิม นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว เนื่องจาก ย้ายไปประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงเป็น -

ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้าสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์
รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชา
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๑) จากเดิม นางสาวสุชานาถ สิงหาปัด เนื่องจาก ย้ายไปรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงเป็น ๒) จากเดิม นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว เนื่องจาก ย้ายไปรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนแปลงเป็น ๔.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
(สมอ.๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ.
256๑)

มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ
ทีป่ ระชุมพิจารณาในรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.๐๘) หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับปี พ.ศ.
256๑) ร่วมกัน โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
๑) จากเดิม นายธิติพัทธ์ บุญปก
เนื่องจาก ลาออกจากราชการ
เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวสุชานาถ สิงหาปัด
๒) จากเดิม นางนิตยา เคหะบาล
เนื่องจาก เลิกจ้าง
เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว

หัวหน้าสาขาวิชา
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
๑) จากเดิม นายธิติพัทธ์ บุญปก
เนื่องจาก ลาออกจากราชการ
เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวสุชานาถ สิงหาปัด
๒) จากเดิม นางนิตยา เคหะบาล เนื่องจาก เลิกจ้าง
เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวณัฐนันท์ สีดาแก้ว
มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๒
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๔.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การงดรับนักศึกษา หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ประจาปีการศึกษา 2563
๔. ๑๐ พิจารณารายงานผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับคณะ
รอบ ๙ เดือน

๔.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนบริการวิชาการคณะศิลป
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓
4.12 พิจารณากลั่นกรองการ
เสนอรายชื่อผู้สมควรดารง
ตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

๕

4.13 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบตั ิราชการคณะศิลป
ศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ (ปรับแผนกลาง
ปีงบประมาณ)
เรือ่ งอื่น ๆ
๕.๑ กาหนดการประชุมครัง้ ถัดไป

สาระสาคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจาคณะ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการงดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประจาปีการศึกษา 2563

ผูร้ บั ผิดชอบ
หัวหน้าสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ ให้งดรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประจาปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับคณะ รอบ ๙ เดือน ร่วมกัน

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย
หัวหน้าสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา

มติทปี่ ระชุม : ๑. เห็นชอบ
๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งข้อสังเกตเกีย่ วกับระดับคะแนน
ในองค์ประกอบที่ ๒ – ๖ บางสาขาวิชาสูงเกินไป
๓. มอบหมายให้ทกุ หลักสูตร รายงานผลการดาเนินงานฯ
รอบ ๙ เดือน ทุกหลักสูตร และมอบหมายหัวหน้าสาขาวิชากากับดูแล
ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของแผนบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกัน

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

มติที่ประชุม : ๑. เห็นชอบ
๒. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เสนอให้ ป รั บ เปลี่ ย นตั ว ชี้ วั ด
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตอบประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น
ที่ประชุมพิจารณาในรายละเอียดของรายชื่อผู้สมควรดารงตาแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยคณะศิลปศาสตร์ มีบคุ ลากรสังกัดคณะ เสนอรายชื่อ
มาเพียง ๑ รายชื่อ คือ รองศาสตราจารย์จริ ะพันธ์ ห้วยแสน และที่ประชุมได้
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติร่วมกัน
มติทปี่ ระชุม : ๑. เห็นชอบ
๒. มอบเลขานุการ ดาเนินการเสนอรายชื่อ รองศาสตราจารย์
จิระพันธ์ ห้วยแสน ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ต่อไป
ทีป่ ระชุมพิจารณาในรายละเอียดของร่างแผนปฏิบัตริ าชการคณะศิลปศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ปรับแผนกลางปีงบประมาณ) ร่วมกัน

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

เลขานุการ

รองคณบดีงาน
บริหารและวางแผน

มติทปี่ ระชุม : เห็นชอบ
ตามปฏิทินการศึกษากาหนดจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ ๙ มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
ยุทธศาสตร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่นามน

เลขานุการ

มติทปี่ ระชุม : รับทราบ

๓

