
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  3/2560 

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 
ณ ห้องประชุมภูวนารถ อาคาร 9 ช้ัน 3 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

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

การประชุม ดังนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
 1.1 เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวปี 2561 
  ตามที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลและสาขาวิชาการท่องเที่ยว ครบรอบปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2560 นั้น หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวผ่านขั้นตอนการปรับปรุง ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 
2560 ให้ปรับแก้เล็กน้อย และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการขออนุมัติหลักสูตรจาก 
กรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 

      มติที่ประชุม รับทราบ การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวปี 2561 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งท่ี 2/2560 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 
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เลขานุการที่ประชุม  น าเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 2/2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา 
     มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ 2/2560 

 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560  
สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ห้องประชุม         

ภูวนารถ อาคาร 9 ชั้น 3  มีรายงานผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  5.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะปีการศึกษา 2556 ผลการปฏิบัติ           

ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ  ได้ด าเนินการเรียบร้อยและได้น าเข้าที่ประชุม ระเบียบวาระที่  5.2 มอบให้
คณะกรรมการที่ช่วยบริหารงานส่วนต่างๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ผลการปฏิบัติผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้ด าเนินการเรียบร้อยและได้น าเข้าที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 5.3 แผนพัฒนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)  ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดี         
ฝ่ายบริหารและแผนก ากับติดตามรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนได้ด าเนินการเรียบร้อยและได้น าเข้าที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหารการคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 
21 สิงหาคม 2560 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอทราบ 
 4.1 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ปี 2560 

  ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  ใจหาญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 
กันยายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ เสนอแต่งตั้งรองคณบดี ได้รับค าสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ให้ด ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

 1. นางสาวอินทิรา   นวสัมฤทธิ์ ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
 2. นางสาวมนษิรดา  ทองเกิด   ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  

      มติที่ประชุม     รับทราบ แต่งตั้งผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ปี 2560 
 
 4.2 เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยฯพ.ศ.2561-2562 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดและกลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565   
        มติที่ประชุม     รับทราบ  การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2561-2562 
 
 4.3 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561       
คณะศิลปศาสตร์  
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   ตามหนังสือกองนโยบายและแผนฯ ที่ศธ.0580.103(3)/505 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แจ้งเรื่อง
งบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2561ของคณะศิลปศาสตร์ มีรายละเอียด
งบประมาณ ทั้งสิ้น 31,270,700 บาท ประกอบด้วย แผนงานค่าใช้จ่ายบุคลากร รวม 24,129,100 บาท และแผนงานการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : ผลผลิตสังคมศาสตร์ รวม 7,141,600 บาท จ าแนกเป็นประเภทเงิน เงินแผ่นดิน 
20,923,500 บาทและเงินรายได้ 10,347,200 บาท 
   โดยมีแนวทางทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ค านึงถึง 
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ความประหยัด และความคุ้มค่า 

      มติที่ประชุม     รับทราบ งบประมาณรายจ่ายและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561คณะศลิปศาสตร์  
  

 
 4.4 เรื่อง การรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561  

 คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดแผนรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

        มติที่ประชุม     รับทราบ   การรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

 4.5 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ และบริหารความเสี่ยง  
  คณะศิลปศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ ที่ 074/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ  การจัดการความรู้  และบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ และบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเอกสารแนบ  

      มติที่ประชุม     รับทราบ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ การจัดการความรู้ และบริหาร  
ความเสี่ยง 

 
 4.6 เรื่อง ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพฯ ทุกระดับ พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังเอกสารแน 

      มติที่ประชุม     รับทราบ   ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 และแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  
 
 4.7 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการด้านงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

  ด้วยผู้ช่วยคณบดีด้านงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดท าสรุปผลการด าเนินการด้านงานวิจัยของ               
คณะศิลปศาสตร์  

- รายงานการส่งเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2560  
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-  รายงานผลการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
-  รายงานสรุปผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 

      มติที่ประชุม     รับทราบ  รายงานผลการด าเนินการด้านงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ 
 
 4.8 เรื่อง นักศึกษากระท าผิดวินัย 
  ในช่วงปี 2559 – 2560 มีนักศึกษาที่กระท าความผิดวินัย เช่น สีผมผิดธรรมชาติ การใช้เสียงใน
ห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต นั่งจับกลุ่มสูบบุหรี่ สวมใส่กางเกงขาสั้นเข้ามาในมหาวิทยาลัย การเผยแพร่ภาพกระป๋อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในห้องเรียน ผ่านเฟสบุค ปัสสาวะไม่เป็นที่ (ริมรั้ว) รวมกลุ่มเล่นการพนัน ขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้า
อาคาร 4  
  โดยในกรณีดังกล่าว ได้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้สอบสวนการกระท า
ความผิดต่าง ๆ และได้ว่ากล่าวตักเตือน และให้ลงนามรับทราบการกระท าความผิด และแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรณี  

      มติที่ประชุม     รับทราบ  นักศึกษากระท าผิดวินัย   
 
 
 
 

4.9 เรื่อง การจัดตั้งชมรมในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
  ตามที่ทางกองพัฒนานักศึกษา ได้ก าหนดให้ทางคณะจัดตั้งชมรมภายในคณะเพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักใน
การบริหารจัดการชมรม การจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของชมรม โดยให้นักศึกษาจัดตั้งเป็นประธาน รอง
ประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และมีการรู้จักการวางแผนการด าเนินงานโครงการ และจัดโครงการกิจกรรมต่าง 
ๆ ภายในชมรม โดยมีชมรมต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ จ านวน 5 ชมรม  

      มติที่ประชุม     รับทราบ  การจัดตั้งชมรมในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 
4.10 เรื่อง การไม่ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศหลังเลิกเรียน 

  ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เรื่อง ห้องเรียนมีการเปิดไฟและเครื่องปรับอากาศท้ิง
ไว้ หลังเวลา 18.00 น. ได้เดินตรวจอาคาร และพบว่า 
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 
  - อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 451 ไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง  
  - อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 452 ไม่ปิดเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
  - อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 453 ไม่ปิดไฟ  
  - อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 ไม่ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ  
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560  
  - อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 ไม่ปิดไฟ  
  - อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 ไม่ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ 
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 ทั้งนี้  ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ อยู่ตรวจสอบหลังเวลา 18.00 น. ในวั นที่  23
พฤศจิกายน 2560 ผลการตรวจสอบพบว่า อาคาร 4 ชั้น 5 ห้อง 453 ไม่ปิดไฟ และ ชั้น 3 ห้อง 431 ไม่ปิดไฟ 
  ในการนี้จึงได้น าเสนอเข้าเป็นวาระประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว  

      มติที่ประชุม     รับทราบ  การไม่ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศหลังเลิกเรียน 
 
4.12 เรื่อง แผนการบริการวิชาการ ปี 2561 

  สรุปสาระส าคัญของการประชุม 
  จากการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ตามที่กองนโยบายและ
แผนได้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 ต่อคณะกรรมาธิกาวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ผลงานการให้บริการวิชาการในภาพรวม
มหาวิทยาลัย จ านวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) นั้น 
  เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบบประมาณ 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัย ด้านการด าเนินงานบริการวิชาการที่ประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพที่ประจักษ์ชัดเจน        ทาง
มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ดังนี้ 
  1. โครงการบริการวิชาการ ผลงานนวัตกรรม วิจัย และหรือ การเรียนการสอน  
  2. ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัย (จะต้องเป็นชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนอ่ืนได้) 
  3. โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน 
(ยูนนาน) 
  4. โครงการบริการวิชาการสนองพระราชด าริ 
  5. งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

ตารางสรุปโครงการตามความสอดคล้องกับนโยบาย 5 ข้อ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรรปี 2561) 

กลยุทธ์ นโยบาย จ านวนเงิน (บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 โครงการบริการวิชาการ ผลงานนวัตกรรม วิจัย และหรือ การ

เรียนการสอน 

4,509.400 

กลยุทธ์ที่ 2 ชุมชนต้นแบบมหาวิทยาลัย  3,047,650 

กลยุทธ์ที่ 3 โครงการ GMS เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) 

524,000 

กลยุทธ์ที่ 4 โครงการบริการวิชาการสนองพระราชด าริ 419,000 
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กลยุทธ์ที่ 5 งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

1,500,000 

กลยุทธ์ที่ 0 ไม่

สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

 437,150 

รวม 10,437,200 

จากความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดแผนบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์ (เอกสาร
แนบที่ 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ (เอกสารแนบที่ 2) ต่อไป  

      มติที่ประชุม     รับทราบ  แผนการบริการวิชาการ ปี 2561 มอบผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการและ
ความร่วมมือภายนอก จัดท าตามแผนกลยุทธ์ที่ 2  
 

4.13 เรื่อง การลงนามความร่วมมือ 
  ตามที่ทางคณะศิลปศาสตร์ ได้มีการการลงพ้ืนที่บริการวิชาการในพ้ืนที่ชุมชนปากน้ าประแส อ าเภอ   
แกลง จังหวัดระยอง ซึ่งในปี 2561 นี้ จะเข้าสู่ปีที่ 2 โดยคณะได้มีการด าเนินงานลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้ และช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชนปากน้ าประแส อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการโฮมสเตย์ 
ภาษาต่างประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม นั้น 
 จากความร่วมมือที่ต่อเนื่องดังกล่าว จึงได้ก าหนดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการบริการวิชาการ 
ระหว่างเทศบาลต าบลปากน้ าประแส กับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักร
พงษภูวนารถ โดยได้ก าหนดขึ้นในวันอังคารที่  19 ธันวาคม 2560 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปากน้ าประแส          
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  

      มติที่ประชุม     รับทราบ  การลงนามความร่วมมือ 
 
 
 
 

4.14 เรื่อง รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 
  จาการเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ มทร.พระนคร ที่ประชุมได้ก าหนดจัดการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2561 สถานที่จัดการแข่งขันคือ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร โดยมีรายการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 17 กิจกรรม 

      มติที่ประชุม     รับทราบ  รายงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 3 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
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      5.1 เรื่อง การคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชาภาษา 
   ตามที ่นางสาววัชรี จันทร์หอม รักษาราชการแทนต าแหน่งหัวหน้าสาขาภาษา ขอลาออกจากต าแหน่ง
และได้รับความเห็นชอบจากคณบดี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งและการ
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา พ.ศ.2553 ข้อ 8 วรรคสอง กรณีที่หัวหน้าสาขาพ้นต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณบดีเสนอ
ชื่อต่อกรรมการประจ าคณะคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าสาขาภาษา ตั้งแต่วันที่ 17 - 28
พฤศจิกายน 2560 ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  มติที่ประชุม     เห็นชอบ   การคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชาภาษา พร้อมน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 5.2 เรื่อง พิจารณาการจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการปฏิบัติงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   สาขาวิชาศึกษาทั่วไป มีภาระงานสอนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2560 

จ านวน 34 กลุ่ม ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ า 5 คน จัดให้สอนตามภาระงานที่ก าหนด คนละ 5 กลุ่ ม รวม 25 กลุ่ม เหลือ

ภาระงานสอน 9 กลุ่ม ต้องจ้างอาจารย์พิเศษ จ านวน 3 คน และในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียน 1/2561  มีภาระงาน

ประมาณ 35 กลุ่ม  

   ดังนั้นเพ่ือบรรเทาการขาดแคลนอาจารย์และเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จึงขอจ้าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  ใจหาญ ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการ มีคุณสมบัติ

ตามข้อ 6 ของระเบียบว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการเพ่ือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2555 และเป็นผู้มี

ความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิ มีประสบการณ์สามารถช่วยงานวิชาการ พัฒนาบุคลากรและสาขาวิชาศึกษาทั่วไปได้เป็น

อย่างดี โดยมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ค่าตอบแทนจากเงิน

รายได้ อัตราจ้างเดือนละ 16,400 บาท 

  มติที่ประชุม     เห็นชอบ การจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการปฏิบัติงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 

 5.3 เรื่อง พิจารณารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 
  คณะศิลปศาสตร์ ตรวจประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผลการด าเนินงาน ผลการตรวจประเมิน และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา          
เพ่ือน าไปด าเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
  1. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) สาขาวิชาการท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 
  2. ผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาการท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 
  3. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปี 2559 
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       มติที่ประชุม     เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าวิธีและกระบวนการให้
ชัดเจน 

  
 5.4 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร(มคอ.7) และผลการตรวจประเมิน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2559 
  คณะศิลปศาสตร์ ตรวจประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มีรายงานผลการด าเนินงาน ผลการตรวจประเมิน และแนวทางการ
ปรับปรุง/พัฒนา เพ่ือน าไปด าเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อ่ืนๆ             
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

1. รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลปีการศึกษา 
2559 

  2. ผลการตรวจประเมิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลปีการศึกษา 2559 
   3. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปี 2559 
       มติที่ประชุม     เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และผลการตรวจประเมิน สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2559 มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
จัดท าวิธี กระบวนการให้ชัดเจน 
 
 5.5 พิจารณา รายงานผลการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะปีการศึกษา 
2559 
  คณะศิลปศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่   
24 - 25 สิงหาคม 2560  มีผลการตรวจประเมิน ค่าคะแนน 4.08 และแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา เพ่ือน าไปด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

1. ผลการตรวจประเมินฯ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
2. แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ปี 2559 

       มติที่ประชุม     เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ            
ปีการศึกษา 2559 มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าวิธี กระบวนการให้ชัดเจน  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

6.1 เรื่อง ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 
 ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากตู้รับความคิดเห็นหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 16 ฉบับและ
เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า นักศึกษาได้เขียนข้อคิดเห็นจากนักศึกษา ซึ่งทุกฉบับมีความคิดเห็นเสนอแนะไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีประเด็นการยุบรวมห้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ดังนี้ 
  1.1 ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมห้องเพราะนักศึกษาอาจมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนห้องใหม่ 
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  1.2 หากมีการยุบห้องเรียนท าให้จ านวนนักศึกษาต่อห้องเรียนมีจ านวนมาก ท าให้ อาจารย์ควบคุม
นักศึกษาได้ไม่ทั่วถงึเป็นเหตุให้ขาดคุณภาพในการสอน 
  1.3 การยุบห้องเรียนอาจจะท าให้ที่นั่งเรียนไม่เพียงพอส าหรับนักศึกษา  

      มติที่ประชุม     เห็นชอบ  ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากนักศึกษา มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ อาจารย์ผู้สอน ชี้แจงให้นักศึกษาทราบนโยบายบริหารจัดการกลุ่มเรียน  

 
6.2 เรื่อง สมุดกิจกรรมนักศึกษา 

  ตามที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้เป็นผู้ด าเนินการในเรื่องการลงบันทึกสมุดกิจกรรม
ให้กับนักศึกษา ทั้งสาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษา จากการประชุมในฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทางที่ประชุมมี
ความเห็นว่า ควรให้เป็นผู้เก็บสมุดกิจกรรมเอง และเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และจะท าให้นักศึกษารู้
ว่าจะเหลือในการเก็บกิจกรรมให้ครบตามที่ทางคณะ และทางมหาวิทยาลัยก าหนด ครบถ้วนหรือไม่ โดยจะเริ่มด าเนินการ
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560  

      มติที่ประชุม     เห็นชอบ  การมอบสมุดกิจกรรมนักศึกษาให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ มอบรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ควบคุม ติดตาม และก ากับดูแล 
 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 (นายอรรถพงศ์  ศรีตะลาลัย) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


