
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  1/2560 

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผศ.นเรศ   ใจหาญ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. ผศ.ไพจิตร  ใจหาญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. นางสาวอินทิรา นวสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
4. นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
5. นางสาววัชร ี  จันทร์หอม รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาภาษา 
6. นางปรารถนา  อังคประสาทชัย หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
7. ดร.ปาหนัน  นุรัญชา  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
8. ดร.มนษิรดา  ทองเกิด  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและความร่วมมือภายนอก 
9. นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ 
10.นางสาวญาดา  ชอบท าดี ผู้แทนอาจารย์สาขาท่องเที่ยว 
11.นางสาวทยาวดี ค าพุฒ  ผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาภาษา 
12.นายสิทธิชัย  สุขธรรมสถิต ผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป  
13.นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดีฯ เลขานุการ 
14.. นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววาริท  วสยางกูร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ นักวิชาการศึกษา 
2. นายพุทธิพงษ์  ผ่องอ าไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ใจหาญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ           

การประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework (Thailand NQF) ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.
2560 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ) เสนอ ที่มีการปรับปรุงกรอบคุณวุฒิจาก 9 ระดับ เป็น 8 ระดับ และปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบระดับ
คุณวุฒิให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ และเกณฑ์การเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความ
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เป็นสากล และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้สามารถน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

          มติที่ประชุม  รับทราบ  กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework 
(Thailand NQF) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์  ครั้งท่ี 4/2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
                  เลขานุการที่ประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมผู้ บริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่  4/2559 วันที่           

18 พฤศจิกายน 2559  ให้ที่ประชุมพิจารณา 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2559 วัน ที่ 18  พฤศจิกายน 2559   
  สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่18 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมอาคาร 

7 ชั้น 2 มีรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
  ระเบียบวาระที่ 4.1 การประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์สู่สาธารณะ  ผลการปฏิบัติ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการ

วิชาการและความร่วมมือภายนอก ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์สู่สาธารณะ โดยการข้ึนหน้าเว็ปของ
คณะฯ เรียบร้อยแล้ว 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 
ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนส านักงานคณบดี  ด าเนินการเก็บข้อมูลแยกตามตามรายชื่อ
บุคลากร พร้อมส่งข้อตกลงเรียบร้อยแล้ว 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลประเมินคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ผลการปฏิบัติ มอบผู้ช่วยคณบดี
ด้านประกันคุณภาพ อยู่ระหว่างการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องดูรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ 
 ระเบียบวาระที่ 5.2 จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ประจ าปีการศึกษา 2559  ผลการปฏิบัติ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ  สาขาวิชาอยู่ระหว่างท าแผนจ านวนนักศึกษา
เนื่องจากรอขอ้มูลสรุปผลจ านวนนักศึกษาท่ีแน่นอน 
 ระเบียบวาระท่ี 5.4 อัตราก าลังตามสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า  ผลการปฏิบัติ หัวหน้าสาขาวิชา
สาขาวิชาอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
 ระเบียบวาระที่ 5.5 แผนการศึกษาและแผนพัฒนาสู่ต าแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ 
ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน สาขาวิชาได้ด าเนินการปรับแผนการศึกษาต่อแผนพัฒนาสู่
ต าแหน่งทางวิชาการวิชาการส่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนเรียบร้อยแล้วและได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลที่สนง.
คณะฯ เรียบร้อยแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 5.5 งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผน อยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานข้อมูลจากกองนโยบายและแผน 
 มติที่ประชุม  รับทราบ การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารการคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2559 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้          
สภาวิชาการพิจารณา การประชุม ครั้งที่  2/2560 วันที่  31 มีนาคม 2560 มติเห็นชอบ เปิดการ ศึกษา          
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ละสิ้นสุดการเรียนการสอน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ ปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 
4.2 แผนการตรวจสอบภายในคณะศิลปศาสตร์ 

    ตามที่ส านักงานตรวจสอบภายใน วางแผนตรวจสอบตามปัจจัยเสี่ยง 3 ระดับ คณะศิ ลปศาสตร์        
มีค่าเฉลี่ยความเสียง ระดับองค์กร เท่ากับ 13 ระดับหน่วยงานเท่ากับ 10 ระดับกิจกรรมเท่ากับ 6 มีก าหนด
ถูกตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปี 2562 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ แผนการตรวจสอบภายในคณะศิลปศาสตร์ 
 
4.3 การลาออกและการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี 

 ตามที่นายณัฐกิตติ์ ตันสมรส ผู้ช่วยคณบดีด้านการประกันคุณภาพ ขอลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อให้ส าเร็จ
ตามกรอบระยะเวลาของหลักสูตรที่ให้ไว้ และคณะฯเสนอนางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน พ้นจากต าแหน่งผู้ช่วย
คณบดีด้านการประกัณคุณภาพการศึกษาและเสนอขอแต่งตั้ งเข้าด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีด้านการประกัน
คุณภาพ คณะกรรมการอ านวยการคณะศิลปศาสตร์มีมติ เห็นชอบ ตามการประชุมครั้ งที่  1/60               
วันที่ 11เมษายน 2560 วาระท่ี 5.9 และ 5.10 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ การลาออกและการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี 
 
4.4 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ 

 คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งได้ด าเนินการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2560 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และรับรองผลการเลือกตั้ง พร้อม
ทั้งน าเสนอราชื่อ คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา และคณอนุกรรมการ ตามที่นายกสโมสรนักศึกษา
เสนอมา ให้คณบดีลงนามแต่งตั้งค าสั่ง ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าป ี2560 อีกครั้ง 
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 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 5.1 ผลการสะสมกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

  กิจกรรมบังคับ จ านวน 2 กิจกรรม 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2 สาขา ทุกคนเข้า ปฐมนิเทศ แล้ว เหลือแต่เข้าปัจฉิมนิเทศ 
  กิจกรรมบังคับ จ านวน 5 กิจกรรม 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2 สาขา ทุกคนเข้าร่วมครบแล้ว ทั้ 5 กิจกรรม  
  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม จ านวน 5 กิจกรรม 
  ยังมีนักศึกษาสะสมกิจกรรมไม่ครบ แยกตามสาขาดังนี้ 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวม 2 ห้อง จ านวน 64 คน 
  สะสมกิจกรรมครบแล้ว 58 คน ไม่ครบ 6 คน 
  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
  มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รวม 2 ห้อง จ านวน 83 คน 
  สะสมกิจกรรมครบแล้ว 65 คน ไม่ครบ 18 คน 
  จากจ านวนนักศึกษาปี 4 ทั้ง 2 สาขา จ านวน 147 คน  
  สะสมครบแล้วทั้งหมด 123 คน คิดเป็นร้อยละ 83.68 
  สะสมยังไม่ครบทั้งหมด 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.32 
   

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ผลการสะสมกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
มอบผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามจัดเก็บข้อมูลให้ครบ 

 
 5.2 ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลและสาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว 
  หลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤาเพ่ือการสื่อสารสากลและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครบก าหนดต้อง
ปรับปรุงเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการบริหารหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมติ
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
สากลและสาขาวิชาการท่องเที่ยว มอบผู้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเร่งให้ทันเปิดรับนักศึกษา 

 
 5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ก าหนดให้พนักงานต้องพ้นจากการเป็นพนักงานหากไม่ได้รับ
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 5 ปี ในระดับปริญญาเอก และภายในระดับปริญญาโท คณะจึงเนควร
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ให้สาขาวิชาด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานและ
อาจารย์ 

            
  มติที่ประชุม เห็นชอบ การส่งเสริมและสนับสนุนการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณะ

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาหากมีการจัดท าและด าเนินการไปถึงข้ันตอนใดให้แจ้งทางคณะฯทราบ 
  
   5.4 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของคณะศิลปศาสตร์ 

 กองนโยบาลและแผนซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายกองนโยบายและแผน 
โดยแจ้งให้ทราบถึงการมอบให้ผู้บริหารมีอ านวจบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หากมีการปรับแผน
สามารถด าเนินการได้โดยต้องไม่ท าให้เป้าหมายผลผลิตหรือโครงการตามแผนปฏิบัติและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง ฝ่ายบริหารจึงด าเนินการเสนอรายงานสรุปการด าเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
       มติที่ประชุม เห็นชอบ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของคณะศิลปศาสตร์  
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนและนายพุทธิพงษ์ ผ่องอ าไพ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี,ระเบียบ
การเบิกจ่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการให้ชัดเจน และ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
ทบทวนผลลับ  

  
 
 
   5.5 การบริหารงบการเงินของคณะศิลปศาสตร์ จ าแนกเป็นสาขาวิชา 

    คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภาฯ ได้แจ้งให้ทุกคณะส่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของทุก
หลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารมหาวิทยาลัย การจัดท าข้อมูลต่อหน่วยเป็นการจัดท าบัญชีและ
รายงานต้นทุนรวมในการผลิตบัณฑิต จ าแนกเป็นหลักสูตรในสาขาวิชา ดังนั้นเพ่ือให้เป็นการจัดเก็บข้อมูล
ทางบัญชีมีความสะดวกและถูกต้อง จึงเห็นควรให้สาขาวิชาจัดท าแผนงบประมาณในปี 2561 ประมาณงบ
รายได้ และแผนรายจ่ายแยกตามประเภทงบประมาณ ได้แก่งบลงทุน งบด าเนินการ งบอุดหนุน            
งบรายจ่ายอื่น  

 
           มติที่ประชุม เห็นชอบ การบริหารงบการเงินของคณะศิลปศาสตร์ จ าแนกเป็นสาขาวิชา มอบสาขา

ด าเนินการจัดท างบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย ปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงิน (นายพุทธิพงษ์        
ผ่องอ าไพ) ในการขอข้อมูล 

 
5.6 ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์ 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2554 ด้านการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งมีโอกาศที่จะเกิดความ
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ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูเสีย หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ให้ท างานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน คณะศิลปศาสตร์ เพ่ือก าหนดแนวทางและจัดวางระบบควบคุม
ภายในที่จ าเป็นหรือให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหาร
แ ล ะ ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  พ .ศ .  2 5 5 3  ข้ อ  1 1 แ ล ะ  ข้ อ  1 4  (4 )  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในคณะศิลปศาสตร์  

 
5.7 ก าหนดการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559 

  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ก าหนดการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 
การศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ห้องจุลจักรพงษ์ อาคาร 5 ชั้น 10 เวลา 8.00-
20.00 น.   
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ ก าหนดการด าเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559  
 
5.8 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จะด าเนินการในวันที่ 13 – 14 
กรกฎาคม 2560 และระดับคณะ ในวันที่ 24- 25 สิงหาคม 2560 โดยมีรายนามดังนี้ 

  ระดับหลักสูตร 
  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ านง แก้วเพ็ชร ประธาน 
  2. อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล กรรมการ 
  3. อาจารย์พณีพรรณ วงศ์เป็ง  กรรมการ 
  หลักสูตรการท่องเที่ยว 
  1. อาจารย์ ดร.นภารัตน์ สายประเสริฐ ประธาน 
  2. อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล กรรมการ 
  3. อาจารย์พณีพรรณ วงศ์เป็ง  กรรมการ 
.    ระดับคณะ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง ประธาน 
  2. ทีมงานผู้ตรวจประเมินจ านวน 2 ท่าน  
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
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5.9 งานด้านการบริการวิชาการและความร่วมมือภายนอก 
 งานด้านการบริหารวิชาการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 มุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับการ
ให้องค์ความรู้แก่ชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ เน้น
การมีส่วนร่วมในการท าแผนร่วมกัน ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าประแส 
และผู้น าชุมชน เพ่ือให้ได้ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง หลังจากนั้น ได้ร่วมกันจัดท า
แผนการบริการวิชาการของทางคณะศิลปศาสตร์ ได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  
สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 3 โครงการ 
สรุปผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 3 โครงการ 

 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ งานด้านการบริการวิชาการและความร่วมมือภายนอก 

 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 
 
 เลิกประชุมเวลา 13.30 น. 
 
       

(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

 (นายอรรถพงศ์  ศรีตะลาลัย) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


