สรุปมติยอ่ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์
ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๒
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชัน้ ๒ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พืน้ ทีน่ ามน
วาระ
๑

เรือ่ ง
เรือ่ งแจ้งเพือ่ ทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑.๒ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

๒

3
๔

สาระสาคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจาคณะ
นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย แจ้งที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานผลการดาเนินโครงการวิจัย ประจาเดือนตุลาคม
๒๕๖๒ โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เป้าหมายที่ ๓ การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จานวน ๑ โครงการ
เป็นเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายไปแล้ว ๑๖,๗๕๐ บาท คงเหลือ ๒๒,๗๕๐
บาท ในส่วนของโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย
เพื่อพั ฒนาพื้นที่ จังหวัดกาฬสิน ธุ์ ภายใต้โครงการวิจั ยท้า ทายไทย กลุ่ม เรื่อ ง
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ปี ๒๕๖๑ พื้นที่เป้าหมายคือ ตาบลกุดหว้า อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีโครงการวิจัยรวม ๗ โครงการ (โครงการเดี่ยว
๑ โครงการ โครงการชุด ๒ โครงการ และโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ๖
โครงการ)
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติรบั ทราบ
นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย แจ้งที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในวั น ที่ ๗ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ ณ ห้ อ ง A ๒๐๒ คณะศิ ล ปศาสตร์ โดยมี
นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวนทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา จึงฝาก
หัวหน้าสาขาวิชา แจ้งอาจารย์ในสาขาเข้าร่วมโครงการด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เรือ่ งรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/256๒ เมื่อวันที่ ๓๑
รายงานการประชุม ครั้งที่
กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยปรับแก้ไขเล็กน้อยตามที่คณะกรรมการประจาคณะฯ
๕/256๒ เมื่อวันที่ ๓๑
เสนอ ในหน้าที่ ๖ จากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจยั ที่ใช้
กรกฎาคม ๒๕๖๒
งบประมาณส่วนตัว แก้ไขเป็น คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ที่ใช้
งบประมาณส่วนตัว
เรือ่ งสืบเนือ่ ง
เรือ่ งเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ผลการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบผล ๒๕๖๒ ภาคปกติ ร่วมกัน
การศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาของ
นักศึกษาเฉพาะกรณีที่ไม่มีปัญหา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการพิจารณาผลการศึกษาครั้งถัดไป ให้สาขาวิชาพิจารณาเบือ้ งต้น
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอเข้าคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
และเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาควรสรุปผลเป็นรายวิชา
๔.๒ พิจารณาอนุมัติการสาเร็จ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา บัญชีรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
การศึกษาของนักศึกษาระดับ
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ ๑. นางสาวสุภาภรณ์ เหง้าบุญมา ๕๘๒๑๐๖๐๑๑๑๒
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
มติทปี่ ระชุม : ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั กิ ารสาเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับ
ภาคปกติ
ปริญญาตรี ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ จานวน
๑ คน ดังรายชื่อข้างต้น โดยมีผลตัง้ แต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผูร้ บั ผิดชอบ
รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

เลขานุการ

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

๑

วาระ
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เรือ่ ง
๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (สมอ.
๐๘) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

๔.๔ รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๔.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement Plan)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)

๕

เรือ่ งอื่น ๆ
๕.๑ การประชุมครั้งถัดไป

สาระสาคัญโดยย่อและมติคณะกรรมการประจาคณะ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสาระในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน ดังนี้
๑) จากเดิม
นางสาวอภิญญา อันพันลา เนื่องจาก ลาออกจากราชการ
เปลี่ยนแปลงเป็น นางกนกเนตร พินิจด่านกลาง
๒) จากเดิม
นายคมกริช ทองนาค เนื่องจากย้ายไปคณะศึกษาศาสตร์ฯ
เปลี่ยนแปลงเป็น นางสาวกานต์ชนก ดาบสมเด็จ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
มติทปี่ ระชุม : ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ
นางสาวมัลลิกา นาจันทอง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจยั เสนอที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๕ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้
ผลการประเมิน ๓.๓๓ อยู่ในระดับพอใช้
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อแนะนา
ในการปรัปรุงหลักสูตร เพื่อให้ได้ระดับคะแนนทีส่ ูงขึ้น
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกัน
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓)
มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการ
บริการ เป็นหลักในการทาหลักสูตร WIL ร่วมกันกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งให้
ทาเป็นหลักสูตรเดียวกัน โดยให้ใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เต็มที่
ตามนโนบายของคณะกรรมการประจาคณะฯ โดยเพิ่มเติมปรับชื่อตาม
คาแนะนาครั้งก่อนหน้าคือ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ หรือภาษาอังกฤษเพื่อ
อุตสาหกรรมบริการ (English for services industry)
กาหนดการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผูร้ บั ผิดชอบ
สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์/
รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย

รองคณบดีงาน
บริการการศึกษา
และวิจัย
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยวและ
การบริการ/หัวหน้า
สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ

เลขานุการ

มติทปี่ ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ

๒

