
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  2/2560 

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องประชุมอินทรนิล (5ส) 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. นางสาววาริท  วสยางกูร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
7. นางปรารถนา  อังคประสาทชัย หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
8. ดร.ปาหนัน  นุรัญชา  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
9. ดร.มนษิรดา  ทองเกิด  ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและความร่วมมือภายนอก 
10.นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดีฯ เลขานุการ 
11.นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ  
2. นางสาวญาดา  ชอบท าดี ผู้แทนอาจารย์สาขาท่องเที่ยว 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพุทธิพงษ์  ผ่องอ าไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ใจหาญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ           

การประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประกาศรับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ประกาศผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการสรรหา   

เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 
 ขอรับใบสมัคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560 
 ยื่นใบสมัคร  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2560 
 น าเสนอแผนกลยุทธ์ วันที่ 9 ตุลาคม 2560  

 มติที่ประชุม รับทราบ  ประกาศรับการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์  ครั้งท่ี 1/2560 วันที่ 24 เมษายน 2560 
                  เลขานุการที่ประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมผู้ บริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่           

24 เมษายน 2560  ให้ที่ประชุมพิจารณา 
    มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 1/2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2560 วัน ที่ 24 เมษายน 252560  
    สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ห้อง

ประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 7  มีรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 ระเบียบวาระที่ 4.4 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่  ผลการปฏิบัติ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯได้

ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าปี 2560 เรียบร้อยแล้ว 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการสะสมกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติ 

มอบว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการสะสมกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4        
ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว 

 ระเบียบวาระท่ี 5.2 ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลและสาขาวิชา
การท่องเที่ยว ผลการปฏิบัติ มอบผู้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาหลักสูตร และได้สรุปผลการเข้าร่วมประชุม 
สาขาวิชาภาษาได้ชี้แจงผ่านทางคณะฯเนื่องจากคุณวุฒิอาจารย์ไม่ตรงจึงไม่สามารถปรับปรุงหลักสูตรได้ 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ของคณะศิลปศาสตร์   ผลการปฏิบัติ
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนและนายพุทธิพงษ์ ผ่องอ าไพ ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ของคณะศิลปศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 การบริหารงบการเงินของคณะศิลปศาสตร์ จ าแนกเป็นสาขาวิชา  ผลการปฏิบัติ หัวหน้าสาขา
และนายพุทธิพงษ์ ผ่องอ าไพ อยู่ระหว่างการด าเนินการคิดค่า FTES และขอข้อมูลกับทางแผนกการเงิน  
  มติที่ประชุม  รับทราบ การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารการคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 1/2560  
วันที่ 24 เมษายน 2560 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 

  เพ่ือให้การบริหารกิจการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และ 
นโยบายที่คณะกรรมการอ านวยการและมหาวิทยาลัยก าหนด คณะฯจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
ศิลปศาสตร์และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการคณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/60 วาระที่ 5.1   
มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแก่คณบดี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์  
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4.2 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 
    เพ่ือให้การบริหารงานของคณะศิลปศาสตร์ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ ขอ

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรและได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
อ านวยการในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วาระท่ี 5.2 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ การแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร 

 
4.3 คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษา รหัส 2559 คณะศิลปศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยฯด าเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัย สรุปผลคะแนนการสอบวัดความสามารถของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 184 คน 
นักศึกษาสอบผ่าน ร้อยละ 5.43 คะแนนเฉลี่ย 39.70 S.D. เท่ากับ 13.18 คะแนนสูงสุด 87 คะแนน คะแนนต่ าสุด 
18 คะแนน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ คะแนนการสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษนักศึกษา รหัส 2559 

คณะศิลปศาสตร์ 
 
4.4 การเผยแพร่หลักสูตรที่มคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีแนวปฏิบัติให้หลักสูตรที่มีการตรวจคุณภาพ ระดับดีข้ึน 
ไป 2 ปี ติดต่อกัน ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรในฐานข้อมูลหลักสูตร (TQR) 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  (TQR) 
  
4.5 การรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
   ที่ประชุมอธิการบดี พิจารณาปรับกระบวนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 
2561 เป็นระบบ TCAS เป็น 5 รอบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การรับสมัครนักศึกษา ประจ าปี 2561 
 
4.6 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
   มหาวิทยาลัยฯได้จัดท าประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์                    
ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การจัดกิจกรรม ในปีการึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 
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4.7 จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
  ตามระบบทะเบียนนักศึกษาขอมหาวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 รวม 156 คน ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จ านวน 88 คน 
  2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวจ านวน    68 คน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

4.8 จ านวนผู้ได้รับเกีนรตินิยมจากผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 ของมหาวิทยาลัย 
   ตามที่ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ของมหาวิทยาลัย จ านวน 811 คน ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 

1 จ านวน 79 คน และอันดับ 2 จ านวน 85 คน สภาวิชาการได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย พิจารณาให้มีจ านวน
ที่เหมาะสม 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ จ านวนผู้ได้รับเกียรตินิยมจากผู้ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 

 
 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 5.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2556 

   ตามที่คณะฯได้เตรียมความพร้อมเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 
สิงหาคม 2560 แล้วนั้น และได้มีการทบทวนให้เขียนรายงาน เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ      
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามที่ก าหนด 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ รายงานประจ าปีการศึกษา 2559 และขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ 

 อีกครั้งก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะฯ 
  

5.2 มอบให้คณะกรรมการที่ช่วยบริหารงานส่วนต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 

  เพ่ือให้การบริหารงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิผลตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศิลปศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่วนต่างๆ ขึ้นมาเพ่ือช่วยขับเคลื่อน จึงขอให้ผู้บริหารช่วย
ก าหนดแผนและด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ คณะกรรมการที่ช่วยบริหารงานส่วนต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ด าเนินงาน   

 ให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 และขอให้ด าเนินการสรุปผลให้เป็นไป
ตามระบบ มอบผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามระบบ 

 
 5.3 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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 ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาต่อและแผนพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ      
 ของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ         

ปี 2560 – 2560  จึงขอรายงานผลส ารวจข้อมูลแผนพัฒนา ดังนี้ 
   แผนการศึกษาต่อ 
   ปี 2560 จ านวน 4 คน 
   ปี 2561 จ านวน 4 คน 
   ปี 2562 จ านวน 2 คน 
   ปี 2563 จ านวน – คน 
   ปี 2564 จ านวน – คน 
   แผนพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   ปี 2560 จ านวน 7 คน 
   ปี 2561 จ านวน 10 คน 
   ปี 2562 จ านวน 5 คน 
   ปี 2563 จ านวน 4 คน 
   ปี 2564 จ านวน 3 คน  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) มอบหัวหน้า
สาขาวิชาส ารวจข้อมูลการลาศึกษาต่อและผลงานวิชาการให้เป็นปัจจุบัน และมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน     
ก ากับติดตาม 

 
   5.4 รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 

  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 3 ดังนี้ 

  งบประมาณ 2560 (เงินรายได้) 
1. งบด าเนินการ ได้รับจัดสรรปี 2560 จ านวน 6,527,600.00  เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,130,528.23 คงเหลือ  
      5,397,071.77 คิดเป็นร้อยละ (การเบิกจ่าย) 17.32 
2. งบอุดหนุน ได้รับจัดสรรปี 2560   จ านวน 7,000.00  เบิกจ่ายทั้งสิ้น 0.00  คงเหลือ 7,000.00 คิดเป็น 
      ร้อยละ (การเบิกจ่าย) 0.00 
3.   งบรายจ่ายอื่น  ได้รับการจัดสรรปี 2560 จ านวน  1,775,100.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น  536,204.00    
     คงเหลือ 1,238,896.00  คิดเป็นร้อยละ 30.21 

   งบประมาณ 2559 (เงินแผ่นดิน) 
1. งบด าเนินการ ได้รับจัดสรรปี 2560 จ านวน 642,250.00  เบิกจ่ายทั้งสิ้น 176,174.40 คงเหลือ 

466,075.60คิดเป็นร้อยละ (การเบิกจ่าย) 27.43 
2. งบอุดหนุน ได้รับจัดสรรปี 2560 จ านวน 558,500.00  เบิกจ่ายทั้งสิ้น 122,625.00  คงเหลือ 

435,875.00 คิดเป็นร้อยละ (การเบิกจ่าย) 21.96 
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3. งบรายจ่ายอ่ืน  ได้รับการจัดสรรปี 2560 จ านวน  376,600.00 เบิกจ่ายทั้งสิ้น  116,640.00  คงเหลือ  
259,960.00  คิดเป็นร้อยละ 30.97 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 
 5.5 รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 

  ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ไตรมาส 3 

  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 
งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายได้ ประจ าปี 2560      

     
 มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 3 
 

  ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา 17.30 น. 
 

(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 (นายอรรถพงศ์  ศรีตะลาลัย) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


