
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  1/2561 

วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ช้ัน 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผศ.นเรศ   ใจหาญ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อินทิรา  นวสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  
4. นางปรารถนา  อังคประสาทชัย หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
5. ดร.ปาหนัน  นุรัญชา  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
6. นางสาวกิตติยา แก้วสะเทือน ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ 
7. นางสาวญาดา  ชอบท าดี ผู้แทนอาจารย์สาขาท่องเที่ยว 
8. นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสม  ผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาภาษา 
9. นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดีฯ เลขานุการ 
10.นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววาริท  วสยางกูร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
2. ดร.มนษิรดา  ทองเกิด  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
3. นายพุทธิพงษ์  ผ่องอ าไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ใจหาญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและเครือข่าย EEC 
    มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก 8 สถาบันเพ่ือ
รับทราบและเตรียมความพร้อมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ 
(First S-curve) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) 5 อุตสาหกรรม เรื่อง การพัฒนาแรงงานใน 10 
อุตสาหกรรม และแนวคิดและนโยบายด้านการอุดมศึกษา ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร รัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคตท าให้คณะศิลปศาสตร์ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบท
ของการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก 
   มติที่ประชุม รับทราบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและเครือข่าย EEC  
 
   1.2 การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 

    ตามท่ีมติ ที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ก าหนดให้เปิดภาคเรียน ในเดือนมิถุนายน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้ขอผ่อนผัน ยังคงเปิดเรียน ในเดือน
สิงหาคม เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรมีความไม่พร้อมเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร บัดนี้อธิการบดีได้แจ้งในที่ประชุม
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/61 ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะเปิดภาคเรียนใน             
ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมิถุนายน ตามที่มติที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งจะท าให้ ภาคเรียนที่ 3/61    
กับภาคเรียนที่ 1/62 ทับซ้อนกันจึงให้หน่วยงานวิชาการเตรียมหารือเพ่ือหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว 
   มติที่ประชุม รับทราบ การเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562  
 
   1.3 ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

    มหาวิทยาลัยแจ้งก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 จะจัดในเดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท าให้งานต่างๆ ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ซ้อนกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จึงให้
บุคลากรของคณะที่เก่ียวข้อง เตรียมการในส่วนต่างๆให้เรียบร้อย 
   มติที่ประชุม รับทราบ ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
   1.4 การประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวข้อ ยกระดับศักยภาพการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้ตรงความต้องการของอุตสหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก) จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ‘ยกระดับศักยภาพการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการของอุตสหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 ’ เมื่อวันพุธที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ โดยได้เกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยว
และกีฬา เป็นประธานพิธีเปิด และ ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษ เรื่อง      
ทิศทางการพัฒนาระบบการเรียนการสอนรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนภาคอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าร่วมงานกว่า 150 คน    
   มติที่ประชุม รับทราบ  การประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวข้อ ยกระดับศักยภาพการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการของอุตสหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 มอบส านักงานคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ส่งไฟล์ข้อมูล ให้สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 
ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
  เลขานุการที่ประชุม น าเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 3/2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 

         3.1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  
2560 

สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที ่3/2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 
ประชุมภูวนารถ อาคาร 9 ชั้น 3 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้ 
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   ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และผลการตรวจประเมิน สาขาวิชา
การท่องเที่ยวปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติ มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและน าเข้า
ที่ประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร(มคอ.7) และผลการตรวจ
ประเมิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติ มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกัน
คุณภาพ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ระเบียบวาระที่ 5.5 รายงานผลการ
ด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติ มอบผู้ช่วยคณบดีด้าน
ประกันคุณภาพ ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ระเบียบวาระที่  6.1 
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ด าเนินการ
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนเพื่อแจ้งนักศึกษาทราบ เรียบร้อยแล้ว 
   มติที่ประชุม รับทราบ  การปฏิบัติตามมตืที่ประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 1/2561 วันที่   
4 เมษายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
   4.1 การด าเนินงานตามร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
พ.ศ. 2561-2565  
   ตามหนังสือ สอ.ที่  ศธ. 0580.100/050 วันที่  16 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งหน่วยงานในสังกัด              
ให้ด าเนินงานสอดคล้องตามร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และก ากับแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2561 ด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 
   มติที่ประชุม รับทราบ  การด าเนินงานตามร่างแผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก พ.ศ. 2561-2565 คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 
 
   4.2 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
   ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่  1281/2560 แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมีมติตามรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม  
2561 สรุป การพัฒนาแบ่งบุคลากรเป็น 3 กลุ่ม คือ สายสนับสนุน สายวิชาการ และสายบริหาร แนวทางการพัฒนาให้
พัฒนาสอดคล้องกับสมรรถนะที่ก าหนดความรับผิดชอบไว้ล่วงหน้า 3 ประเภท  
    1. สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะที่ก าหนดทุกคนต้องมีในการปฏิบัติงาน 
    2. สมรรถนะในหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณลักษณะความสามารถ ตามต าแหน่ง 
    3. สมรรถนะทางการบริหาร 
   มติที่ประชุม รับทราบ  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
   4.3 ขั้นตอนการปฏิบัติประกอบแบบฟอร์มใบขอสอนชดเชย 
   ด้วยฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอแจ้งเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ในขั้นตอนของการส่งเอกสารการสอน
ชดเชย เพื่อให้การด าเนินงานของคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
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   มติที่ประชุม รับทราบ  ขั้นตอนการปฏิบัติประกอบแบบฟอร์มใบขอสอนชดเชย 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     5.1 แนวทางปรับปรุง/พัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
  ตามที่งานประกันคุณภาพได้จัดท าแบบเสนอแนวทางปรับปรุง/พัฒนาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยได้น าเข้าที่ประชุมกรรมการอ านวยการคณะศิลป
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีข้อเสนอแนะจากกรรมการให้ด าเนินการปรับแก้ไขก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ด าเนินการ ซึ่งผู้รับผิดชอบองค์ประกอบได้น าไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว  
    มติที่ประชุม เห็นชอบ  แนวทางปรับปรุง/พัฒนาข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 มอบให้ผู้รับผิดชอบไปพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
     5.2 พิจารณาผลการด าเนนิงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ 6 เดือน 
  ตามท่ีงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ จัดท าแบบติดตามความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
รอบ 6 เดือน พร้อมทั้งรายงานระดับผลการด าเนินงานที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยมีระดับคะแนนการด าเนินงาน รอบ 6 
เดือน ดังนี้ 
  1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 1.92  คะแนน 
  2. หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว    2.18  คะแนน 
  3. ระดับคณะ      2.81 คะแนน 
 และงานประกันคุณภาพได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  พิจารณาผลการด าเนินงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
รอบ 6 เดือน  
 
   5.3 พิจารณาการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 (1 กุมภาพันธ์ – 31 กรกฎาคม 2561) 

    ตามที่นางสาวฐิติพร สังขรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาศึกษาทั่วไป ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ กรณีปรับเพ่ิมเกณฑ์การประเมินในการปฏิบัติหน้าที่ความถนัดด้านวิชาชีพ ในการ
ประเมินผลข้อ 5.8 อ้างถึงเอกสารบันทึกข้อความการขอเสนอพิจารณาปรับเพ่ิมเกณฑ์ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ พิจารณาการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 2 (1 กุมภาพันธ์ – 31 
กรกฎาคม 2561) โดยที่ประชุมขอเสนอปรับแก้ไขจ านวนชิ้นงานและคะแนน (เกณฑ์การขอรับการประเมินข้อ 5.8)      
เป็น งาน 1 ชิ้น เท่ากับ 3 คะแนน , งาน 2 ชิ้น เท่ากับ 4 คะแนน , งาน 3 ชิ้น เท่ากับ 5 คะแนน  
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   5.4 พิจารณาแผนติดตามและควบคุมการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์  
   ตามที่มหาวิทยาลัย มีนโยบายบริหารงานเป็นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based 
Management – RBM) ที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เน้นที่ผลงาน (result) 
โดยนัยของค าว่าผลงานนี้ หมายถึงทั้งสิ่งที่หน่วยงานท า คือ ผลผลิต (output) หรือสิ่งที่หน่วยงานมุ่งให้เกิดผลส าเร็จ      
คือ ผลลัพธ์ (outcome) คณะศิลปศาสตร์จึงจัดท าแผนติดตามและควบคุมการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น โดยให้ผู้บริหารติดตาม และก ากับผลงานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานคณบดีเป็นผู้เก็บสรุปผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
แต่ละฝ่าย 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  พิจารณาแผนติดตามและควบคุมการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ 
   5.5 การก ากับและติดตามการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์  
   จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 2/61 วาระที่ 5.5 เรื่องพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ มีมติเห็นชอบตามแผนที่เสนอ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
   1. ก าหนดแผนผังแสดงระยะเวลาการท าผลงานทางวิชาการให้บรรลุเป้าหมายเป็นรายบุคคล 
   2. ควรจัดให้อาจารย์มีเวลาในการท าผลงานวิชาการ 
   3. คณะควรท าโครงการจัดท าโครงการสอนเพื่อให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ 
   4. ควรมีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยเป็นพี่เลี้ยง 
   5. อ านวยความสะดวกในการพิมพ์เอกสาร  
   เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการบรรลุเป้าหมายตามแผนความต้องการพัฒนาบุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์ จึงน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมา วางแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ การก ากับและติดตามการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มอบรองฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดท าแบบฟอร์มแสดงระยะเวลาในการท างาน และมอบหัวหน้าสาขาวิชาก ากับติดตาม
บุคลากรให้เป็นไปตามแผน  
 
   5.6 การปรับแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 
   ตามที่มหาวิทยาลัย ให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561แล้วนั้น ต่อมาได้สั่งปรับและชะลอการด าเนินงานโครงการในส่วนของ ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ และ
การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และวันที่ 9 มีนาคม 2561 สั่งปรับแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย บัดนี้การปรับแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จสิ้นแล้ว จึงเห็นควรให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ก าหนด กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน เพ่ือประกาศแจ้งบุคลากรของคณะต่อไป 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ การปรับแผนปฏิบัติราชการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มอบรองฝ่ายบริหารและแผนและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและปรับแก้ไขให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ครบถ้วน 15 โครงการ ตรงตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
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   5.7 จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
   ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ก าหนดแผนรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561แล้ว
นั้น บัดนี้แผนกทะเบียน ส่งใบสมัครและรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่  2 ประเภท โควตา             
ปีการศึกษา 2561 ของสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย การท่องเที่ยว มีจ านวน 8 คน และการโรงแรม มีจ านวน 
5 คน รวม 13 คน เพ่ือให้การบริหารทางวิชาการของคณะในปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อไป 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ จ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 มอบรอง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองฝ่ายบริหารและแผน และผู้เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการรับนักศึกษาที่ลดลง 
 
  5.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566) ด้านอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
   ตามหนังสือที่ ศธ 0586.1000/1229 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จึงได้เชิญประชุมหารือ
เพ่ือก าปหนดแนวทางการเตรียมข้อมูลการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2562 – 2566) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
กรุงเทพฯ นั้น ฝ่ายบริหารและแผนจึงขอรายงานการเข้าร่วมประชุม 
   มติที่ประชุม รับทราบ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2566) ด้านอุตสหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี -   
 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  
 
 

(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 
 
 

 (นายอรรถพงศ์  ศรีตะลาลัย) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


