๑

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ (๒๒๑๔) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนำคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์
ตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ว่ำ ที่ร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ เป็นคณบดีคณะ
ศิลปศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบกับคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ชุดเดิมหมด
วำระ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๓๗ และมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญ ญั ติ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบัง คับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจำคณะ พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๑๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำ
คณะศิลปศำสตร์ พร้อมอำนำจและหน้ำที่ที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้
๑. คณบดีคณะศิลปศำสตร์
ประธำนกรรมกำร
๒. รองคณบดี (ด้ำนบริหำรและวำงแผน)
กรรมกำร
๓. รองคณบดี (ด้ำนวิชำกำรและวิจัย)
กรรมกำร
๔. รองคณบดี (ด้ำนกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ)
กรรมกำร
๕. รองคณบดี (ประจำศูนย์สุพรรณบุรี)
กรรมกำร
๖. นำยธนภูมิ ปองเสงี่ยม
กรรมกำร
๗. นำยทองศักดิ์ สุดำ
กรรมกำร
๘. ผศ.สำยหยุด อุไรสกุล
กรรมกำร
๙.ผศ.ชลลดำ ทวีคูณ
กรรมกำร
๑๐.รศ. ดร. จันทร์ประภำ พลชำติ
กรรมกำร
๑๑.นำยธำรทิพย์ มีลักษณะ
กรรมกำร
๑๒. ผศ.อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย
เลขำนุกำร
๑๓.นำยสัมพันธ์ สุกใส
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อานาจและหน้าที่
ตำมมำตรำ ๓๘ แห่ งรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๔๘ คณะกรรมกำรประจำคณะมี
อำนำจและหน้ำที่ ดังนี้
๑) จัดทำแผนพัฒนำของคณะให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย

๒
๒) พิจำรณำวำงระเบียบและออกข้อบังคับภำยในคณะตำมที่สภำมหำวิทยำลัยมอบหมำย
๓) พิ จ ำรณำก ำหนดหลั ก สู ต รและรำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รส ำหรั บ คณะเพื่ อ เสนอต่ อ สภำ
มหำวิทยำลัย
๔) จัดกำรวัดผล ประเมินผล และควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำของคณะ
๕) ส่งเสริมงำนวิจัย งำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม งำนทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและงำนรักษำ
สิ่งแวดล้อม
๖) ให้คำปรึกษำและข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของคณะ
๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดอันอยู่ในอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ประจำคณะ
๘) ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่สภำมหำวิทยำลัย สภำวิชำกำร หรืออธิกำรบดีมอบหมำย
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดทรำบกำรแนะนำคณะกรรมกำรประจำ
คณะศิลปศำสตร์ ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบกำรแนะนำคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ และแจ้งอำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรให้ทรำบ
๑.๒ กำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษำของคณะศิลปศำสตร์
ตำมประกำศคณะศิลปศำสตร์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ประกำศรำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิและที่
ปรึกษำคณะศิลปศำสตร์ โดยมีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ คำแนะนำ แนวทำงในกำรดำเนินกำร ประสำนงำนควำม
ร่ ว มมื อ แสวงหำประโยชน์ ท ำงวิ ช ำกำรเพื่ อ กำรพั ฒ นำคณะศิ ล ปศำสตร์ แ ละมหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี
รำชมงคลสุวรรณภูมิ ให้มีประสิทธิภำพสูงสุดบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้
๑) ผู้บริหำรภำครำชกำร
๑.๑) นำยสุเมธ มโหสถ
อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน
๑.๒) นำงอรนุช ไวนุสิทธิ์
รองอธิบดีกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
๑.๓) นำยสมนึก ธนเดชำกุล
นำยกเทศมนตรีนครนนทบุรี
๑.๔) นำยธนพงศ์ ธนเดชำกุล
อดีตสมำชิกวุฒิสภำ จังหวัดนนทบุรี
และรองนำยกเทศมนตรีนครนนทบุรี
๑.๕) พลตำรวนตรี สุเทพ สุขสงวน
อดีตสมำชิกวุฒิสภำ (แบบสรรหำ)
๑.๖) นำยแพทย์วัฒนำ โรจนวิจิตรกุล
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี
๑.๗) นำงสำวดลใจ ทดแทนคุณ
ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี
๑.๘ ) นำงสำวอรุณี กำญจนสำลักษณ์
ประชำสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
๑.๙ ) นำงสำวอรุณี กำญจนสำลักษณ์
ประชำสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
๑.๑๐) นำยนพพร พิพธิ จันทร์
ผอ.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

๓

๑.๑๑) นำงอำรีรัศมิ์ วัฒนทองผิว
๑.๑๒) นำยสุทธิพงษ์ โมรำวรรณ
๑.๑๓) นำยนพรัตน์ จั่นเพชร
๑.๑๔) นำงสุชำดำ พุทธนิมนต์
๑.๑๕) นำงเรณู สังข์เผือก
๑.๑๖) นำงสำวพักตร์สรณ์ สิริบุณยภัค

เขต ๓ (นนทบุรี – พระนครศรีอยุธยำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบดินทร์เดชำ (สิง สิงหเสนี)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปำกเกร็ด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบำงเขน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครนนท์วิทยำ ๒
วัดทินกรนิมิต
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนครนนท์วิทยำ ๑
วัดท้ำยเมือง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกีฬำนครนนท์วิทยำ ๖

๑.๑๗) นำยสมพล เที่ยงธรรม
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม
๒.๒) ดร.กล้ำ สมตระกูล
อดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและอดีตอธิบดี
กรมกำรศำสนำ
๒.๓) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชำนำญ รอดเหตุภัย อดีตรองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
นครปฐม
๒.๔) นำยอำคม สระบัว
อดีตคณบดีคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
๒.๕) นำงนิรมล จันทร์แย้ม
อดีตคณบดีคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
๒.๖) รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
อดีตอำจำรย์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
๒.๗) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชลอ รอดลอย
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
๒.๘) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ แพทย์หญิงพรจิรำ ปริวัชรำกุล คณะแพทยศำสตร์ ศิริรำชพยำบำล
มหำวิทยำลัยมหิดล
๒.๙) รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์
ผู้อำนวยกำรศูนย์อินโดจีนศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ
๒.๑๐) นำยทักษ์สุริยำ หมำดสะ
วิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ศรีวิชัย
๓) ผู้บริหำรภำคเอกชน
๓.๑) นำยกฤษณะ วจีไกรลำศ
กรรมกำรหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
อดีตประธำนหอกำรค้ำจังหวัดนนทบุรี
๓.๒) นำยภูสิทธิ พลำยชมภู
บรรณำธิกำรสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์

๔
๓.๓) นำยณัฐพงษ์ พึ่งพิศ

กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ปริ๊นเซส เจอร์นีย์
แอนด์เอ็กซิบิชั่น จำกัด
๓.๔) นำงสำวสุพัตรำ ต่อพรไพบูลย์
ผู้จัดกำรโรงแรมนนทบุรีพำเลซ
๓.๕) นำยศุภวิทย์ ดิษฐยำนุรักษ์
ผู้จัดกำรศูนย์กำรค้ำเอสพลำนำด งำมวงศ์วำน-แครำย
๓.๖) นำยชำนัญ ศิริรักษ์
ทนำยควำมและผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร บริษัท
ศิริปรำกำรฯ จำกัด
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดทรำบกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษำของ
คณะศิลปศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบกำรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษำของคณะศิลปศำสตร์

๑.๓ กำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมศิลปศำสตร์
เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ห ำรงำนศู น ย์ วิ จั ย และนวั ต กรรมศิ ล ปศำสตร์ ด ำเนิ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้ง ดร.ธำรนี นวัสนธี พนักงำนมหำวิ ทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
และกำรโรงแรม คณะศิล ปศำสตร์ ศู น ย์พ ระนครศรี อยุธ ยำ หั น ตรำ ด ำรงตำแหน่ ง ผู้จั ดกำรศูน ย์ วิจัย และ
นวัตกรรมศิลปศำสตร์
มีหน้าที่ ๑. กำกับ ดูแล ส่งเสริม ติดตำมกำรวิจัยของบุคลำกรในคณะตำมตัวชี้วัดของมหำวิทยำลัย
รวมทัง้ กำรหำรำยได้เข้ำคณะ ด้วยกำรแสวงหำแหล่งทุนวิจัยภำยนอก รับงำนจ้ำงกำรวิจัย ฯลฯ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะมอบหมำย
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดทรำบกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
ศิลปศำสตร์ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบกำรจัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมศิลปศำสตร์
๑.๔ กำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและอำเซียนศึกษำ
เพื่อให้กำรบริหำรงำนศูนย์ภำษำและอำเซียนศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภำพ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์ภำษำและศูนย์อำเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๕ มีนำคม ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้ง นำยอนุสรณ์ แซ่จันทร์ พนักงำนมหำวิทยำลัย ตำแหน่งอำจำรย์ สำขำวิชำภำษำ
คณะศิลปศำสตร์ ศูนย์นนทบุรี ดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรศูนย์ภำษำและอำเซียนศึกษำคณะศิลปศำสตร์
มีหน้าที่ ๑. จัดบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนภำษำและอำเซียนแก่นักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ตลอดจนหน่วยงำนภำยนอกและประชำชนทั่วไป

๕
๒. หำรำยได้จำกกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรตอบตัวชี้วัดตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่คณะมอบหมำย
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดทรำบกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและอำเซียน
ศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและอำเซียนศึกษำ
๑.๕ กำรจัดกำรสหกิจศึกษำของคณะศิลปศำสตร์
ตำมประกำศคณะศิลปศำสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ คณะ
ศิลปศำสตร์ ซึ่งมหำวิทยำลัยได้กำหนดเป็นกรอบไว้ว่ำนักศึกษำทุกหลักสูตรทุกสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยควรเข้ำ
โครงกำรสหกิจศึกษำโดยนั กศึกษำจะต้องไปฝังตัวอยู่ในสถำนประกอบกำรเป็นเวลำหนึ่งภำคกำรศึกษำ และ
นักศึกษำจะต้องจัดทำโครงงำนสหกิจศึกษำในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษำด้วย เพื่อให้กำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
ของคณะในทุกศูนย์พื้นที่เป็นไปในทิ ศทำงเดียวกัน คณะจึงกำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรดำเนินงำนสหกิจศึกษำ
ดังนี้
การกาหนดสถานประกอบการ
สถำนประกอบกำรที่นักศึกษำจะออกฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษำ ควรเป็นสถำนประกอบกำรที่นักศึกษำ
สำมำรถใช้ ควำมรู้ในสำขำวิชำที่ ศึก ษำในกำรฝึก ปฏิบั ติ ง ำนได้อย่ ำงเหมำะสม หำกมิใช่ ให้ สำขำวิ ชำเป็ น ผู้
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
การจัดทาข้อเสนอโครงงานสหกิจศึกษา
นักศึกษำจะต้องจัดทำข้อเสนอโครงงำนสหกิจศึกษำ ดังนี้
๑. กรรมกำรผู้ค วบคุ มหรือ ำจำรย์ที่ป รึกษำโครงงำนสหกิจศึ กษำ เป็น ผู้ให้ควำมเห็น ชอบข้อ เสนอ
โครงงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำ
๒. กำรสอบข้อเสนอโครงงำนสหกิจศึกษำจัดทำข้อเสนอโครงงำนตำมแบบ CO-OP12 และดำเนินกำร
สอบข้อเสนอโครงงำนภำยใน ๓ สัปดำห์ หลัง จำกฝึก ปฏิบัติง ำนสหกิจศึกษำหรือตำมควำมเหมำะสม โดย
ข้อเสนอโครงงำนต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำนจึงสำมำรถดำเนินกำรจัดทำโครงงำนสห
กิจศึกษำได้
การสอบโครงงานสหกิจศึกษา
๑. หลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกปฏิบัติง ำนสหกิจศึกษำให้สำขำวิชำแต่ง ตั้ง กรรมกำรสอบโครงำนสหกิจ
ศึกษำประกอบด้วย คณะกรรมกำรอย่ำงน้อย ๓ คน ต่อ ๑ โครงงำนโดยมีประธำนกรรมกำรสอบ ๑ คน และ
กรรมกำรสอบอีกอย่ำงน้อย ๒ คน โดย ๑ ใน ๒ คน เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักของโครงงำนเพื่อทำหน้ำที่
ประเมินโครงงำนและกำรนำเสนอผลกำรดำเนินงำนโครงงำนด้วยปำกเปล่ำ โครงงำนละ ๑๐-๑๕ นำที โดยใช้
แบบประเมินโครงงำนรำยวิชำสกิจศึกษำและกำรนำเสนอ (CO-OP18)

๖
๒. กำรนัดหมำยให้นักศึกษำมำสอบโครงงำนให้สำขำวิชำเป็นผู้กำหนด
รายงานสหกิจศึกษา
๑. ให้นักศึกษำจัดส่งรำยงำนจำนวน ๔ ฉบับ
๒. รูปแบบโครงสร้ำง
๓. กำรตรวจรำยงำนสหกิจศึกษำให้สำขำวิชำแต่งตั้งกรรมกำรเพื่อดำเนินกำรตรวจประเมิน
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปในบรรทัดฐำนเดียวกันทั้ง ๔ ศูนย์พื้นที่ซึ่งจะทำให้ไม่เหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันของแต่ละ
ศูนย์พื้นที่
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดทรำบกำรจัดกำรสหกิจศึกษำของคณะศิลป
ศำสตร์ ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบกำรจัดกำรสหกิจศึกษำของคณะศิลปศำสตร์
๑.๖ กำรกำกับกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
คณะศิลปศำสตร์ขอแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ประจำหลักสูตรและกำรกำหนดอำจำรย์ผู้สอนใน
หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำในเรื่องกำรประกันคุณภำพ
ระดับหลักสูตร ซึ่งได้กำหนดไว้ว่ำควรมีอำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อย ๕ คนต่อหลักสูตร และต้องมีคุณวุฒิ
อย่ำงน้อยระดับปริญญำโทและตรงสำย รำยละเอียดปรำกฏตำมที่เสนอในที่ประชุม
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดทรำบกำรเปลี่ยนแปลง/กำหนดผู้สอนใน
หลักสูตรดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบกำรกำกับกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร

๑.๗ รำยงำนกำรนำนักศึกษำไปแข่งขันและได้รับรำงวัล
คณะศิลปศำสตร์ได้นำนักศึกษำไปร่วมแข่งขันในกิจกรรม ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่ง
เป็นกำรส่งเสริมให้นักศึกษำได้ร่วมกิจกรรมและกล้ำแสดงออก โดยนักศึกษำได้รับรำงวัลในกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
เป็นเกียรติต่อตนเอง ครอบครัว คณะ และมหำวิทยำลัย ดังนี้
๑) สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียนจัดโครงกำร “ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัน สหกิจ
ศึกษำ” เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำกำรเรียนรู้งำนสหกิจศึกษำ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (อำคำร ๒๔) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ
ศู น ย์ หั น ตรำ ในช่ ว งเช้ ำ มี ก ำรเสวนำในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “กำรเรี ย นรู้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนสหกิ จ ศึ ก ษำในสถำน

๗
ประกอบกำร”และช่วงบ่ำยมีกำรประกวดโครงกำร/ผลงำนสหกิจศึ กษำดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
ทั้งหมด๙ผลงำนซึ่งคณะศิลปศำสตร์ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศคือผลงำนของ นางสาวกชกร จุลศิลป์ และ
นายนิฮาซือ มิง นิมะ นักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม ชื่อผลงำน “กำร
จัดทำสื่อคู่มือกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรับจอง”
๒) คณะศิลปศำสตร์ มอบหมำยให้อำจำรย์ปวีณำ จันทร์สุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีประจำศูนย์น นทบุรี
และอำจำรย์ประจำสำขำวิชำภำษำไทย คัดเลือกนักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดแข่ง ขันทำงศิลปวัฒนธรรม
ในกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุม ำรี จัด โดยสถำบัน อยุธ ยำศึก ษำ มหำวิท ยำลัย รำชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยำ ในวัน พฤหัส บดีที ่ ๒
เมษำยน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอำคำร ๑๐๐ ปี สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำจำนวน ๑ รำย ได้แก่ นำงสำวศิริพัชร ศรีสว่ำง นักศึกษำสำขำภำษำอังกฤษเพื่อ
กำรสื่อ สำรสำกล ชั้นปีที่ ๒ โดยกิจกรรมที่นักศึกษำเข้ำร่วมกำรแข่ง ขั น คือ กำรประกวดขับร้องเพลงพระ
รำชนิพ นธ์ “ส้ม ตำ” บัด นี้ กำรประกวดได้สิ้น สุด ลงแล้ว ผลปรำกฏว่ำ นำงสำวศิริพัช ร ศรีส ว่ำง ได้รับ
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมเกียรติบัตรและทุนกำรศึกษำ จำนวน ๒,๐๐๐ บำท
๓. ผลงำนประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ English via Media ภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๗ ชุด กำร
ส่งเสริมกำรท่ องเที่ ยววัดพระแก้วมรกต ของนั กศึ กษำสำขำวิชำภำษำอั งกฤษ เพื่ อกำรสื่ อสำรสำกล ชั้นปี ที่ ๒
ศูนย์หันตรำ ได้แก่ ๑) นำงสำวอนุสรณ์ ตรองจิตร ๒) นำงสำวพิมพ์ประภำ ศรีสะอำด ๓) นำงสำวสุภำวดี ใจฉลำด
และ ๔) นำงสำวพรชนิตว์ณะพิทักษ์ อำจำรย์ผู้สอนประจำรำยวิชำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทวดี วงษ์เสถียร ได้รับ
กำรคัดเลือกให้เป็นวิดีโอที่เชื่อต่อกับแสตมป์ชุดพระแก้วมรกตที่จัดทำขึ้นเพื่อจะนำไปจำหน่ำยในต่ำงประเทศจำก
กรมไปรษณีย์ไทยผู้ซื้อแสตมป์สำมำรถเข้ำชมวิดีโอโดยกำรสแกนคิวอำร์โค้ดที่อยู่ด้ำนล่ำงของแสตมป์ชุดดังกล่ำว
เพื่อดำวน์โหลดแอปพลิเคชั่นStampAliveที่จะเชื่อมต่อไปยัง
URLhttps://www.youtube.com/watch?v=VDJjGRGl7mU เพื่อเข้ำชมผลงำนของนักศึกษำดังกล่ำว
มติที่ประชุม รับทรำบกำรรำยงำนกำรนำนักศึกษำไปแข่งขันและได้รับรำงวัล
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รำยงำนผลกำรศึกษำของนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ตำมที่ ค ณะศิ ล ปศำสตร์จั ด กำรเรี ย นกำรสอนภำคกำรศึ ก ษำที่ ๒/๒๕๕๗ เรีย บร้ อ ยแล้ ว นั้ น
จึงขอรำยงำนผลกำรศึกษำของนักศึกษำตำมเอกสำรที่เสนอในที่ประชุมแล้ว (เอกสำรแนบที่ ๘)
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอบัณฑิตเกียรตินิยมของคณะศิลปศำสตร์ ดังนี้
รายนามบัณฑิตเกียรตินิยมคณะศิลปศาสตร์
ที่
ชื่อ - สกุล
วิชาเอก
ศูนย์พื้นที่ เกียรตินิยม

๘
ที่
ชื่อ - สกุล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
๑ น.ส.อรอนงค์
คงนุรัตน์
๒ น.ส.ขวัญชนก
หมื่นทะวงษ์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑ นำยตะวัน
ชำยสีอ่อน
๒ น.ส.ลลิตำ
เลำะเฮำะ
๓ น.ส.กฤษณำ
จันทรวิบูลย์
๔ จ่ำอำกำศโททอน
ปักษี
๕ น.ส.วำทินี
ปำนนวม
๖ น.ส.กฤตยำ
สุนทรำภิชำติ
๗ น.ส.กฤษณำ
วรรณำลัย
๘ น.ส.ปรียำภรณ์
คลังนุช
๙ น.ส.แสงเดือน
เกิดพิทักษ์
๑๐ นำยกรำนต์
สุนทรพงศ์
๑๑ น.ส.ธนัชชำ
เขียวสวำท
๑๒ น.ส.เปรมณหปุณณ์
เหลืองมิวำย
๑๓ นำยเมธำวัฒน์
นัยรัตนหิรัญ
๑๔ น.ส.วันชุลี
คัมภีระ
๑๕ น.ส.สิรินภำ
เรียมสันเที้ยะ
๑๖ นำยอนุสรณ์
น้ำใจดี
๑๗ น.ส.อรอุมำ
จันทร์นำลำว
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑ น.ส.พัชรำภรณ์
เริงรักษ์
๒ น.ส.วีรวรรณ
แซ่เฮ้ง
๓ น.ส.กำญจนำ
บุญประเสริฐ
๔ นำยนรินทร์
ปิ่นทอง
๕ น.ส.วรันดำ
ทองอรุณ
๖ น.ส.อุสำ
กิจกระสัน

ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖

วิชาเอก

ศูนย์พื้นที่

เกียรตินิยม

กำรท่องเที่ยว
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

วำสุกรี
สุพรรณบุรี

กนย.๑
กนย.๒

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

สุพรรณบุรี
นนทบุรี
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
สุพรรณบุรี
หันตรำ
สุพรรณบุรี
หันตรำ
หันตรำ
สุพรรณบุรี
หันตรำ

กนย.๑
กนย.๑
กนย.๑
กนย.๑
กนย.๑
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

หันตรำ
สุพรรณบุรี
หันตรำ
นนทบุรี
หันตรำ
หันตรำ

กนย.๑
กนย.๑
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒

๙
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

น.ส.ปำริชำติ
น.ส.วิมลมำศ
น.ส.ภรณ์ทิพย์
นำยวัชรินทร์
น.ส.สำบำรียะ

ชื่อ - สกุล
สุขสำรำญ
เหมลี
กลิ่นจันทร์
กลิ่นประทุม
อำลี

วิชาเอก
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ศูนย์พื้นที่
หันตรำ
หันตรำ
หันตรำ
สุพรรณบุรี
หันตรำ

เกียรตินิยม
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒
กนย.๒

จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดพิจำรณำรำยงำนผลกำรศึกษำของนักศึกษำ
ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยขอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำหำแนวทำงกำรปรับปรุงผลกำรศึกษำ
ของนักศึกษำที่อยู่ในระดับปำนกลำง
มติที่ประชุม รับทรำบรำยงำนผลกำรศึกษำของนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
๓.๒ สรุปรำยงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๗
ด้วยคณะศิลปศำสตร์ ได้ดำเนินงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๗ โดย
ได้สรุปรำยงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรดังกล่ำว ตำมเอกสำรที่เสนอในที่ประชุมแล้ว (เอกสำรแนบที่ ๙)
คณะกรรมกำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพัฒนำนักศึกษำเพื่อให้เป็นมัคคุเทศก์ที่เป็นมืออำชีพควรมี
กำรส่ง เสริมและปลูกฝังนักศึกษำตั้งแต่เริ่มต้น และเห็นด้วยกับโครงกำรมัคคุเทศก์น้อยของศูนย์สุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้ำงประสบกำรณ์แก่เด็กนักเรียน ทั้งนี้หำกมีโครงกำรใดที่ต้องกำรงบประมำณสนับสนุน
สำมำรถขอควำมอนุเครำะห์ไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยำได้
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดพิจำรณำกำรสรุปรำยงำนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมในภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๗ ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบ
๓.๓ สรุปรำยงำนโครงกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยคณะศิลปศำสตร์ ได้ดำเนินงำนโครงกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในภำคกำรศึกษำ
ที่ ๒/๒๕๕๗ โดยได้สรุปรำยงำนโครงกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดังกล่ำว ตำมเอกสำรที่เสนอ
ในที่ประชุมแล้ว (เอกสำรแนบที่ ๑๐)
จึง ขอเสนอคณะกรรมกำรประจ ำคณะศิ ล ปศำสตร์ เพื่ อ โปรดพิ จ ำรณำกำรสรุป รำยงำนโครงกำร
ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในภำคกำรศึกษำที่ ๒/๒๕๕๗ ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม รับทรำบสรุปรำยงำนโครงกำรทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

๑๐
๓.๔ สรุปรำยงำนจำนวนงำนวิจัยของคณะในปีงบประมำณ ๒๕๕๘
ด้วยคณะศิลปศำสตร์ ได้ดำเนินงำนวิจัยของคณะในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น จำนวน ๓๐ โครงกำร
จึงขอสรุปรำยงำนจำนวนงำนวิจัยดังกล่ำว ดังนี้

๑๑
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยร่วม

งบประมาณ

1 กำรศึกษำปัจจัยทำงสังคม ผลกระทบและกำรมีส่วนร่วมของชุมชนต่อกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนตำบลท่ำคำ จังหวัด ผศ.อำไพวรรณ ทัพเป็นไทย
สมุทรสงครำม

86,920

2 กำรศึกษำมรดกวัฒนธรรมเพลงเรือสู่กจิ กรรมกำรท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์

ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี

180,000

3 กำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในมิติอำหำรเพื่อสุขภำพ :กรณีศึกษำชุมชนไทยทรงดำ ตำบลไผ่หูช้ำง อำเภอบำงเลน

ผศ.ชลลดำ ทวีคูณ

จังหวัดนครปฐม
4 รูปแบบกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

ผศ.สำยหยุด อุไรสกุล

5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรู้จำข้อผิดพลำดและกำรใช้คุณศัพท์ภำษำอังกฤษโดยนักศึกษำระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัย

นำยอนุสรณ์ แซ่จันทร์

เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

30,000

30,000

30,000

หมายเหตุ
-

ขอขยำยเวลำ
-

ขอขยำยเวลำ

ขอขยำยเวลำ

6 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว กรณีศึกษำ ตลำดเก้ำห้องอำเภอบำงปลำม้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี

นำยฐำปกรณ์ ทองคำนุช

30,000

-

7 กำรใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมกำรออกเสียงต่อเนื่องกันในภำษำอังกฤษ

ผศ.เนำวรัตน์ อินทรประสิทธิ์

30,000

ขอขยำยเวลำ

8 กำรศึกษำผลกำรใช้กจิ กรรมกำรประเมินทำงเลือกในรำยวิชำโครงกำรสร้ำงภำษำอังกฤษ 1 ที่มีต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน

ดร.พลำรัก ไชยโย

ของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล
9 กำรศึกษำโอกำสและปัญหำในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษของคนในชุมชนตลำดสำมชุกร้อยปี อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

นำงจำรัก ซื่อตรง

30,000
30,000

-

ขอขยำยเวลำ

๑๒
ที่

ชื่อโครงการ

10 กำรศึกษำข้อบกพร่องในกำรเขียนภำษำไทย :กรณีศึกษำนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยร่วม
ผศ.ว่ำที่ร้อยโทธนู ทดแทนคุณ

11 กำรศึกษำข้อบกพร่องในกำรใช้ภำษำของแผ่นปลิวประกำศแจ้งควำมเพื่อกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ผศ.สมบัติ ศิรจิ ันดำ
สุวรรณภูมริ ะหว่ำงพ.ศ. 2555-2556
12 กำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงและกำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมของคนในชุมชน : กรณีศึกษำชุมชนตลำดสำมชุกร้อยปี

นำยจักรกวี ซื่อตรง

อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
13 กำรสร้ำงโปรแกรมช่วยในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษสำหรับนักศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมและคลังศัพท์
ภำษำอังกฤษ

นำงผ่องพรรณ สำคะรังค์

14 มุมมองของนักศึกษำต่อกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและกำรเลือกตั้ง :กรณีศึกษำนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

นำยประสงค์ ทองสำ

สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

งบประมาณ

หมายเหตุ

30,000

-

30,000

30,000

30,000

-

ขอขยำยเวลำ

ขอขยำยเวลำ

ขอขยำยเวลำ
30,000

(เดิมนำยชัยรัตน์ เมฆโต)

15 กำรใช้ WebQuestเป็นกิจกรรมเสริมในรำยวิชำ English conversation ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

นำยเรืองสิน ปลื้มปั่น

ขอขยำยเวลำ

16 ศักยภำพของกำรประกอบอำชีพในชุมชน : ศึกษำเฉพำะกรณีชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลย่ำยยำว อำเภอสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

น.ส.สุภำวดี เผือกฟัก

30,000

-

17 แนวทำงกำรพัฒนำกำรตลำดบริกำรเพื่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของศูนย์พันธุ์พืชเพำะเลี้ยง อำเภออู่ทอง

น.ส.จิตรำภรณ์ เถรวัตร

30,000

ขอขยำยเวลำ

30,000
(เดิม อ.สลินดำ โพธิ์พยัคฆ์)

๑๓
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยร่วม

งบประมาณ

หมายเหตุ

13,000

ขอขยำยเวลำ

จังหวัดสุพรรณบุรี
18 ผลของกำรใช้กระบวนกำรเขียนภำษำอังกฤษแบบกลุ่มต่อกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนรำยบุคคล

ผศ.ดวงจันทร์ สินโพธิ์

19 ประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรย์คณะศิลปศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี กรณีศึกษำ นำงสุภำวดี เผือกฟัก
รำยวิชำ Art of Living
(เดิมน.ส.จันทิมำเทียนสมใจ)
20 วัจนลีลำในกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ :หนังสือเรื่องไม่มีหญิงสำวในบทกวี ของชะกำรีย์ยำอมตยำ

น.ส. นัทภณิตำ วำรีปำน
(เดิม น.ส.มรกต เรืองมำ)

21 กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษโดยกำรใช้กิจกรรมเสริมแบบเน้นภำระงำน

น.ส.สุพรรณี อำศัยรำช

22 กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ "ภำษำอังกฤษเพื่อควำมพร้อมในกำรทำงำน" ด้วยเอ็นโมดูสำหรับนักศึกษำปริญญำตรี คณะ

น.ส.ปำนวำส ประสำทศิลป์

ศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมศิ ูนย์สุพรรณบุรี

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

ดำเนินกำร
เรียบร้อยแล้ว
ขอขยำยเวลำ

23 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ำใจด้ำนเทคนิค CIRC รำยวิชำภำษำอังกฤษในชีวิตประจำวัน

น.ส.สุกำนดำ เปี่ยมบริบูรณ์
(เดิม อ.เจนจิรำ เกิดทอง)

30,000

24 กำรใช้พอแคสต์สำหรับกำรเพิ่มพูนทักษะกำรฟังของนักศึกษำไทยระดับปริญญำตรี

น.ส.สุปรำนี พุ้ยมอม

30,000

ขอขยำยเวลำ

30,000

ขอขยำยเวลำ

25 ประชำคมเศรฐกิจอำเซียนกับกำรปรับตัวด้ำนภำษำของนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ น.ส.วันดี ศรีสวัสดิ์

ขอขยำยเวลำ

๑๔
ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ/
นักวิจัยร่วม

งบประมาณ

หมายเหตุ

30,000

-

26 ควำมต้องกำรเลือกใช้โรงแรมของนักท่องเที่ยวชำวไทย ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

น.ส.ณัฐพร ดอกบุญนำค

27 กำรศึกษำภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวมรดกโลกนครประวัติศำสตร์พระนครศรีอยุธยำ ในสำยตำของนักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติ

นำยสุขุม คงดิษฐ์

28 กำรศึกษำกลวิธีกำรเขียนบทควำมสำรคดีท่องเที่ยวตลำดในอนุสำร อ.ส.ท.

น.ส.ลักขณำ รุ่งโรจน์

30,000

-

29 กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ของนักศึกษำด้วยกำรเขียนแผนที่ควำมคิด

นำงสุกำนดำ เปี่ยมบริบูรณ์

30,000

ขอขยำยเวลำ

30 กำรศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

น.ส.วรรณภำ ใหญ่มำก

30,000

-

รวมเงิน

30,000

1,089,920

ขอขยำยเวลำ

๑๕
ทั้งนี้ประธำนได้สรุปรำยงำนจำนวนงำนวิจัยของคณะในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ โดยเป็นกิจกรรมลงพื้นที่
ชุมชนและเน้นกำรเรียนกำรสอน ซึ่งได้ดำเนินกำรแล้วเสร็จจำนวน ๑ เรื่อง และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจำนวน
๒๙ เรื่อง แบ่งเป็นขอขยำยเวลำ จำนวน ๑๖ เรื่อง และคำดว่ำแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ เรื่อง
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดพิจำรณำกำรสรุปรำยงำนจำนวนงำนวิจัย
ของคณะในปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติท่ีประชุม รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา
๔.๑ แผนพัฒนำคณะที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
ด้วยคณะศิลปศำสตร์ได้ดำเนินโครงกำรจัดทำแผนพัฒนำคณะศิลปศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เมื่อ
วันที่ ๒ – ๓ เมษำยน ๒๕๕๘ ณ อ ำเภอชะอำ จั งหวัดเพชรบุ รี เพื่ อให้มี ควำมสอดคล้องกับ นโยบำยของ
มหำวิทยำลัย และได้นำเสนอสภำมหำวิทยำลัย เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมพิจำรณำแผนพัฒนำคณะศิลปศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ตำมเอกสำรที่เสนอในที่ประชุม
แล้ว (เอกสำรแนบที่ ๑๒) โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้
วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์
สถำบันชั้นนำของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพด้ำนวิชำชีพทำงศิลปศำสตร์ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน สังคม ประเทศชำติ และนำนำชำติ
พันธกิจคณะศิลปศาสตร์
๑. กำรสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้และกำรเรียนกำรสอนภำษำ มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
๒. กำรผลิตบัณฑิตให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีคุณธรรมประจำใจ เป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณค่ำ
ของชำติและนำนำชำติ
๓. กำรผลิตผลงำนวิจัย นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนและมหำวิทยำลัยก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
๔. กำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคมชุมชน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัยก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ
๕. กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นของไทย และอนุรักษ์ธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ผลิตและพัฒ นำบัณฑิ ตในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ให้ มีควำมรู้คู่คุณ ธรรมมีคุณ ภำพ
มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของชุมชน สังคม ระดับชำติและนำนำชำติ
๒. สร้ำงและพั ฒ นำงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ ทำงด้ำนมนุษ ยศำสตร์และสัง คมศำสตร์เพื่ อกำร
เผยแพร่และนำไปใช้เพื่อกำรพัฒนำชุมชน สังคมและประเทศชำติ
๓. บริกำรวิชำกำรสู่ชุมชนและสังคมในสำขำที่เชี่ยวชำญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชนในท้องถิ่น
ให้มีคุณภำพที่ดีขึ้นและพึ่งพำตนเองได้ (สร้ำงรำยได้ให้แก่คณะ)

๑๖
๔. สร้ำงแรงจูงใจให้เกิดควำมรักควำมหวงแหนและตระหนักในคุณค่ำของวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเข้ำ
ใจควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม
๕. นักศึกษำเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมอัตลักษณ์ของผู้เรียน
๖. อำจำรย์ แ ละบุ ค ลำกรสำยสนั บ สนุ น มี ศั ก ยภำพในกำรปฏิ บั ติ ง ำน และมี ข วั ญ ก ำลั ง ใจในกำร
ปฏิบัติงำน
๗. บริหำรจัดกำรคณะศิลปศำสตร์เชิงบูรณำกำรด้วยหลักธรรมำภิบำลและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีบุคลำกรเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำร
๘. คณะศิลปศำสตร์มีศักยภำพในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำคณะ
ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนำคณะศิลปศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้คณะนำแผนพัฒนำคณะศิลปศำสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ถ่ำยทอดไปสู่
บุค ลำกรในคณะโดยกระจำยลงสู่พื้ น ที่และสำขำวิชำเพื่ อให้บุ คลำกรทุ กคนได้รับ ทรำบและถือ ปฏิ บัติ และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้บริหำรทรำบตำมลำดับ
๔.๒ รำยงำนเรื่อง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะศิลปศำสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
คณะศิลปศำสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยอำจำรย์ประจำหลักสูตรเป็น
ผู้ดำเนินกำร และกำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ให้เป็น ไปตำมไปตำมเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูตร และรองคณบดีเป็นผู้กำกับติดตำมกำรดำเนิน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
คณะ โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมไปตำมเกณฑ์ตัวบ่ง ชี้ของ
ระดับคณะ โดยมีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยเป็นผู้ดูแลในภำพรวม ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
คณะศิ ล ปศำสตร์ มี ค ณะกรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ โดยอำจำรย์ ป ระจ ำหลั ก สู ต รเป็ น
ผู้ดำเนินกำร และกำกับติดตำมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ให้เป็น ไปตำมไปตำมเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ของระดับหลักสูตร และรองคณบดีเป็นผู้กำกับติดตำมกำรดำเนิน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับ
คณะ โดยบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินงำน ให้เป็นไปตำมไปตำมเกณฑ์ตัวบ่ง ชี้ของ
ระดับคณะ โดยมีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยเป็นผู้ดูแลในภำพรวม
ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัยได้มีกำรจัดโครงกำรพัฒนำระบบคุณภำพกำรศึกษำด้ำนประกันคุณภำพ เพื่ออบรม
ให้ควำมรู้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับ ผู้บริหำร อำจำรย์ประจำหลักสูตร อำจำรย์ผู้ สอน และบุคลำกร
สำยสนับสนุน อีกทั้งมีกำรประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และประชุม
ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ

๑๗
๒๕๕๗ ซึ่งรอบ ๙ เดือน ได้ดำเนินกำรเมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๕๘ และได้นำส่ง สำนักคุณภำพ
กำรศึกษำ เพื่อนำส่งให้ผู้ทรงวุฒิตรวจประเมินเบื้องต้นและให้คำชี้แนะ
อี ก ทั้ ง คณะกรรมกำรประจ ำหลั ก สู ต รได้ มี ก ำรประเมิ น คุ ณ ภำพหลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ท รำบถึ ง ควำม
พึง พอใจของอำจำรย์ป ระจ ำหลั กสู ตร ที่มี ต่อ กำรบริห ำรหลักสู ตร ปีก ำรศึก ษำ ๒๕๕๗ โดยได้ผ ลกำร
ประเมิน ดังนี้
๑. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำกล เท่ำกับ ๔.๕๘
๒. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว เท่ำกับ ๔.๕๘
๓. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรโรงแรม เท่ำกับ ๔.๓๘
และฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย จะเชิญประชุมดำเนินงำนกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ทั้งนี้ ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร คณะเสนอหลักสูตร
ศิ ล ปศำสตรบั ณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำกำรท่ อ งเที่ ย ว และสำขำวิ ช ำกำรโรงแรม เข้ ำ รั บ กำรตรวจประเมิ น
นำร่องโดยคณะกรรมกำรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำเนื่องจำกสำขำวิชำดังกล่ำวมี มคอ.๑
จึงขอเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะศิลปศำสตร์ เพื่อโปรดพิจำรณำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ
คณะศิลปศำสตร์ ดังกล่ำวข้ำงต้น
มติที่ประชุม เห็นชอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะศิลปศำสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลำ ๑๒.๑๐ น.

....................................................
(นำงสุดำรัตน์ อ่ำปั้น)
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

....................................................
(นำยสัมพันธ์ สุกใส)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

