
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  2/2561 

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ช้ัน 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผศ.นเรศ   ใจหาญ  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. ดร.อินทิรา  นวสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. นายอรรถพงศ์ ศรีตะลาลัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
4. ดร.มนษิรดา  ทองเกิด  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
5. นางสาววาริท  วสยางกูร หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว  
6. ดร.ปาหนัน  นุรัญชา  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย 
7. นางสาวกติติยา แก้วสะเทือน ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ 
8. นางสาวญาดา  ชอบท าดี ผู้แทนอาจารย์สาขาท่องเที่ยว 
9. นางสาวเฉลิมขวัญ สุขสม  ผู้แทนอาจารย์สาขาวิชาภาษา 
10.นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานคณบดีฯ เลขานุการ 
11.นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.นางปรารถนา  อังคประสาทชัย หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป ติดราชการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพุทธิพงษ์  ผ่องอ าไพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  ใจหาญ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระ            
การประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
   1.1แนวทางนโยบายการบริหารจัดการของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ แจ้งเพ่ือทราบแนวทางและนโยบายของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   มติที่ประชุม รับทราบ  แนวทางนโยบายการบริหารจัดการของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  
 
ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
  เลขานุการที่ประชุม น าเสนอรายงานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1/2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา 
   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
         3.1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  

2561 
สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที ่1/2561 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 

ประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
   ระเบียบวาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน ผลการปฏิบัติ  มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ติดตามให้
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ในแต่ละองค์ประกอบ ข้อเสนอแนะที่ประชุม เห็นควรน ารายงานเข้าที่
ประชุมกรรมการอ านวยการคณะ,ที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพ่ือรับรองผลการด าเนินงาน ระเบียบวาระที่ 5.2 การรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560  ผลการปฏิบัติ มอบ
ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ในแต่ละองค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะที่ประชุม เห็นควรน ารายงานเข้าที่ประชุมกรรมการอ านวยการคณะ,ที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพ่ือรับรองผล
การด าเนินงาน ระเบียบวาระที่ พิจารณารายงานผลทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3   ผลการปฏิบัติ 
มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วางระบบให้เจ้าหน้าที่การเงินคณะฯ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ระเบียบวาระที่ 5.4 รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3   
ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ก ากับ ติดตาม สรุปผลการด าเนินงานการด าเนินโครงการ พร้อม
รายงานผล (เล่มสรุปโครงการ, การล้างสัญญายืม) ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงาน ระเบียบ     
วาระที่ 5.6 แนวทางการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  ผลการปฏิบัติ มอบรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย และ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน พิจารณาต้นทุน(รายได้จากนักศึกษา) พร้อมหาวิธีปรับแผนการ
เรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
   มติที่ประชุม รับทราบ  การปฏิบัติตามมตืที่ประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ครั้งที่ 1/2561 วันที่   
18 กรกฎาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  4.1 จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การ 

รับสมัครด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับ
แบบ Admissions และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 16 กรกฎาคม 2561 นั้น บัดนี้ ได้
สิ้นสุดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดดังแนบ 
   มติที่ประชุม รับทราบ จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
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   4.2 รายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2560  
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้ส่งรายได้จากการจัด
การศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคปกติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น 
จ านวนเงิน 4,208,300 บาท จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดดังแนบ 
   มติที่ประชุม รับทราบ รายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     5.1 รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2560 รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน 
  ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษาได้ให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ จัดท าแบบติดตามความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพ  ระดับคณะ รอบ 6 เดือน และ 10 เดือนพร้อมทั้ง
รายงานระดับผลการด าเนินงานที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้ และงานประกันคุณภาพได้ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 
6 เดือน และ  10  เดือน ไปยังมหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารแนบ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รอบ 6 เดือน และ 10 เดือน มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ     
ตัวบ่งชี้ ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ในแต่ละองค์ประกอบ ข้อเสนอแนะที่ประชุม เห็นควรน ารายงานเข้าที่ประชุมกรรมการ
อ านวยการคณะ,ที่ประชุมผู้บริหารคณะ เพ่ือรับรองผลการด าเนินงาน 
 
     5.2 การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
  ด้วยรอบระยะเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จะครบรอบในวันที่                  
31  กรกฎาคม 2561 และตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ ในการนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ น าเสนอผล
การด าเนินงานตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบและคณะศิลปศาสตร์จะด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพ 
ระดับคณะ ในวันที่ 3 สิงหาคม 256 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าเอกสารรายงานประเมินตนเอง จึงขอให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพระดับคณะ ส่งไฟล์รายงานประเมินตนเอง รอบ 12 เดือน พร้อมหลักฐาน มายังคณะ 
ภายในวันที่  26  กรกฎาคม  2561 เพ่ือให้คณะด าเนินการ     ส่งเล่มรายงานให้ผู้ตรวจประเมินต่อไป  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 มอบผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ ติดตามให้ผู้รับผิดชอบ     ตัวบ่งชี้ ชี้แจงปัญหาและ
อุปสรรค ในแต่ละองค์ประกอบ ข้อเสนอแนะที่ประชุม เห็นควรน ารายงานเข้าที่ประชุมกรรมการอ านวยการคณะ,ที่
ประชุมผู้บริหารคณะ เพ่ือรับรองผลการด าเนินงาน 
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   5.3 พิจารณารายงานผลทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3  
            ตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
            บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 
แล้วนั้น จึงได้จัดท ารายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 ซึ่งประกอบด้วยงบประมาณรายจ่าย 
(เงินรายได้) และงบประมาณรายจ่าย (เงินแผ่นดิน) รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 ที่ประชุมเสนอให้     
วิเคราะห์ต้นทุน มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ วางระบบให้เจ้าหน้าที่
การเงินคณะฯปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
   5.4 รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 
              ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกใน
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

    รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3  
         มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 มอบรองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผน ก ากับ ติดตาม สรุปผลการด าเนินงานการด าเนินโครงการ พร้อมรายงานผล (เล่มสรุปโครงการ,     
การล้างสัญญายืม) ที่ประชุมเสนอให้เพ่ิมรายงานผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
 
 5.5 ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2562 
  จ านวนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
  ชั้นปีที่ 2 จ านวน 70 คน 
  ชั้นปีที่ 3 จ านวน 81 คน 
  ชั้นปีที่ 4 จ านวน 107 คน 
  นักศึกษาตกค้าง จ านวน 5 คน 
  รวมทั้งสิ้น 263 คน 
  จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
  ชั้นปีที่ 2 จ านวน 54 คน 
  ชั้นปีที่ 3 จ านวน 87 คน 
  ชั้นปีที่ 4 จ านวน 81 คน 
  นักศึกษาตกค้าง จ านวน 10 คน  
  รวมทั้งสิ้น 232 คน 
  ทั้งนี้ได้ประมาณการจากจ านวนนักศึกษา ทั้ง 2 สาขา 
   มติที่ประชุม รับทราบ ประมาณการรายได้ ปีงบประมาณ 2562 
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 5.6 แนวทางการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง (TCAS) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 5 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 การรับสมัครด้วยแฟ้ม

สะสมผลงาน (Portfolio) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions 

และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึง 16 กรกฎาคม 2561 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อแล้ว คณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล และ

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จ านวนทั้งสิ้น 68 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 มอบรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน พิจารณาต้นทุน(รายได้จากนักศึกษา) พร้อมหาวิธีปรับ
แผนการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
    
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.  
 
 

(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

 (นายอรรถพงศ์  ศรีตะลาลัย) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


