๑
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗
วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๒๑๔ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ผู้มาประชุม
๑. นางนิรมล จันทร์แย้ม
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยิ้มกล่า
รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา
รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลลดา ทวีคูณ
รองคณบดีประจ่าศูนย์นนทบุรี
๖. นายทองศักดิ์ สุดา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์หันตรา
๗. นางสาววันดี ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์วาสุกรี
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าทีร้อยโท ธนู ทดแทนคุณ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์นนทบุรี
๙. นายชารวีร์ คล่องแคล่ว
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ศูนย์หันตรา
๑๐. นางสาวนิสาชล ตรีไพบูลย์
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ศูนย์วาสุกรี
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ่าไพวรรณ ทัพเป็นไทย หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯ ศูนย์นนทบุรี
๑๒. นายธนภูมิ ปองเสงียม
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเทียวฯ
๑๓. สิบเอกธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ
หัวหน้าส่านักงานคณบดี
ผูไ้ ม่มาประชุม
๑. นางพลารัก ไชยโย
รองคณบดีประจ่าศูนย์สุพรรณบุรี ลาป่วย
๒. นางสุกานดา เปี่ยมบริบูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษา ศูนย์สุพรรณบุรี ลาป่วย
๓. นายประสงค์ ทองสา
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ฯศูนย์สุพรรณบุรี ลาป่วย
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑.๑ แจ้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ เรื อง หลั ก เกณฑ์ ว่ าด้ วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที ๒
เมื อหั ว หน้ า ส่ ว นราชการปฏิ บั ติ งานครบ ๓ ปี ๖ เดื อ น นั้ น บั ด นี้ ไ ด้ ค รบก่ าหนดเวลาแล้ ว คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการจึงให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์รวบรวมและน่าส่งเอกสารเพือ

๒
ใช้ประกอบการประเมินโดยได้รับการประเมินเมือวันพุธที ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นทีเรียบร้อยแล้ว และผล
การประเมินอยู่ระหว่างการด่าเนินการของคณะกรรมการ
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ

๑.๑.๒ แจ้งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ๙/๒๕๕๗
ด้ว ยงานสภามหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลสุ วรรณภูมิ ได้ ส่ ง รายงานการประชุม สภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที ๙/๒๕๕๗ เมือวันศุกร์ที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระเบียบวาระที ๔ เรืองเสนอเพือพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอชือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ตามทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีหน้าทีศึกษาและเสนอแนะเพือให้เกิดการปฏิรูปใน
ด้านต่างๆ จ่านวน ๑๑ ด้าน โดยส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ เรือง การสรรหาบุคคล
เพือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
ในการนี้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเห็ น สมควรให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ น่าเสนอชือ นายวิทยา ผิวผ่อง ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ของมหาวิท ยาลัย ซึงด่ารงต่ าแหน่ง ผู้ว่าราชการจัง หวัดพระนครศรีอยุธยาตั้ง แต่วันที ๗
เมษายน ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันและเป็ นผู้ทีมีคุณ สมบัติ ครบถ้วนตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งฯ
มหาวิทยาลัยจึงได้น่าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณาซึงนายกสภามหาวิทยาลัยเห็น
ว่าควรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาร่วมกัน อนึง ตามประกาศส่านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ฯ ก่าหนดให้มีเอกสารหลักฐานและมติของนิติบุคคลโดยในกรณีของสถาบันการศึกษาให้เสนอเป็นสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสนอชือ
นายไพศาล บุริน วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพือเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์เพือโปรดทราบการรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ๙/๒๕๕๗ ระเบียบวาระที ๔
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ
๑.๒ เรื่องที่รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๒.๑ แผนรับนักศึกษา ประจ่าปีการศึกษา ๒๕๕๘ แต่ละประเภทการรับ

๓
ตามหนังสือส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที ศธ ๐๕๘๕.๑๗/ว๒๖๕๓ ลงวันที ๑๗
กัน ยายน ๒๕๕๗ ขอความอนุ เคราะห์ ให้ ค ณะศิ ล ปศาสตร์ก รอกข้ อ มูล จ่ านวนแผนรับ นั ก ศึ ก ษา ประจ่า ปี
การศึ กษา ๒๕๕๘ แต่ล ะประเภทการรับ นั้น คณะได้ด่าเนิ นการแจ้ง แผนรับนั กศึกษา ประจ่าปี การศึ กษา
๒๕๕๘ ไปยังส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๔
จานวนแผนรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จาแนกสาขาวิชา และประเภทการรับ
คณะศิลปศาสตร์
ลาดับ
ที่

รหัส
สาขา

หลักสูตร

แผนรับนักศึกษารวม (คน)

โควตาวิชาการ/กีฬาและกิจ กรรม (คน)

สอบตรงวิชาการ/กีฬาและกิจกรรม (คน)

Admissions (คน)

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

สาขาวิชา

หันตรา
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล 4ปี
หันตรา
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล 4ปี
นนทบุรี
ภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล 4ปี
สุพรรณบุรี

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

1

601

ศศ.บ.

2

605

ศศ.บ.

3

606

ศศ.บ.

4

612

ศศ.บ.

การท่องเทียว 4ปี หันตรา

30

30

5

613

ศศ.บ.

การโรงแรม 4ปี หันตรา

30

30

6

614

ศศ.บ.

การท่องเทียว 4ปี สุพรรณบุรี

30

30

7

615

ศศ.บ.

การโรงแรม 4ปี สุพรรณบุรี

30

30

90

240

รวมคณะศิลปศาสตร์

60

รวม
60

30

30
30

120

0

30

30

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

รวม

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

รวม

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

รวม

๕

จึ ง ขอเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะศิ ล ปศาสตร์ เพื อโปรดทราบแผนรั บ นั ก ศึ ก ษา ประจ่ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ แต่ละประเภทการรับ
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ
๑.๒.๒ การเข้าร่วมโครงการแลกเปลียนค่ายเยาวชน Lions Clubs International Denmark Youth
Camp and Exchange 2014
ตามที Lions Clubs International Denmark ได้ส นั บสนุ น ทุ นให้ ม หาวิท ยาลั ยส่ ง นั กศึ ก ษา
จ่า นวน ๔ ราย เข้ าร่ ว มโครงการแลกเปลี ยนค่ า ยเยาวชน Lions Clubs International Denmark Youth
Camp and Exchange 2014 ณ ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที ๕ กรกฎาคม ถึง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ
คณะศิลปศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนทั้ง ๔ ราย ได้แก่
๑. นางสาวปาริชาติ มิตรปัญญา สาขาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล ศูนย์หันตรา
๒. นางสาววิภาดา ยีสุ่นแย้ม
สาขาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล ศูนย์หันตรา
๓. นางสาวดุจดาว เจริญผล
สาขาภาษาอังกฤษเพือการสือสารสากล ศูนย์วาสุกรี
๔. นางสาวอัญชิษฐา อินหนองฉาง สาขาการท่องเทียวและการโรงแรม ศูนย์สุพรรณบุรี
บัดนี้ นักศึกษาทั้ง ๔ ราย ได้กลับจากการเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้น่าเสนอ
กิจกรรมต่างๆ ในทีประชุม ซึงกิจกรรมเป็นสิงทีมีประโยชน์และเห็นควรให้มีการสนับสนุนกิจกรรมเช่นนี้แก่
นักศึกษารุ่นถัดไป
จึงขอเสนอต่ อคณะกรรมการบริ หารคณะศิ ลปศาสตร์ เพื อโปรดทราบการเข้ าร่วมโครงการ
แลกเปลียนค่ายเยาวชน Lions Clubs International Denmark Youth Camp and Exchange 2014
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ
๑.๓ เรื่องที่รองคณบดีด้านบริหารและวางแผนแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๓.๑ แจ้งการจัดส่งค่าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการงบลงทุน
และโครงการ
ตามหนังสือ คณะศิลปศาสตร์ ฝ่ายบริหารและวางแผน ที ศธ ๐๕๘๕.๑๔/๑๑๖๙ ลงวันที ๑๖
กันยายน ๒๕๕๗ เรือง แจ้งการจัดท่าค่าเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการงบ
ลงทุนและโครงการ โดยก่าหนดให้สาขาทุกศูนย์พื้นทีส่งไปยังคณะภายในวันศุกร์ที ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพือทางฝ่าย
บริหารและวางแผนจะได้รวบรวมวิเคราะห์กลันกรองเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารทีได้น่าเสนอทีประชุมแล้ว (เอกสารแนบที ๒)

๖
ซึงทีประชุมเห็นควรให้ผู้ทีเกียวข้องแจ้งการจัดท่าค่าเสนอของบประมาณรายได้ไปยังคณะ
ภายในวันที ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยให้สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพือให้คณะผู้บริหารพิจารณา
เบืองต้น
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์เพือโปรดทราบการจัดส่ง ค่าเสนอขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการงบลงทุนและโครงการ
มติ คณะกรรมการบริห ารคณะศิ ลปศาสตร์ รับ ทราบการจั ดส่ ง ค่าเสนอของบประมาณ
รายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รายการงบลงทุนและโครงการ โดยขอให้ผู้ทีเกียวข้องเร่ง ด่าเนินการ
เพือให้ส่งทันตามเวลาทีก่าหนด
๑.๓.๒ มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจ่าปี ๒๕๕๗
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ก่าหนดจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคล
สุว รรณภู มิ สั ม พั น ธ์ ครั้ง ที ๘” ในวั น เสาร์ที ๒๗ กั น ยายน ๒๕๕๗ ณ อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ความจงรัก ภั ก ดี
(ทุ่ ง หั น ตรา) ทั้ งนี้ เพื อเป็ น การส่ านึ ก ในพระมหากรุณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จพระเทพรัต นราสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุ มารีและเพือน่ ารายได้ ทูลเกล้าฯ ถวาย โดยเสด็จพระราชกุศ ลตามพระราชอัธยาศั ย โดยตั้ง ริ้วขบวน
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา (รายละเอียดตามก่าหนดการทีแนบ) และก่าหนด
เส้ น ทางเดิ น รอบอนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ความจงรัก ภั ก ดี และก่ า หนดถวายผ้ ากฐิน สามั ค คี ประจ่ าปี ๒๕๕๗
ณ วั ด บางจั ก ต่ า บลบางจั ก อ่ า เภอวิ เศษชั ย ชาญ จั ง หวั ด อ่ า งทอง ในวั น อาทิ ต ย์ ที ๑๒ ตุ ล าคม ๒๕๕๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีได้น่าเสนอทีประชุมแล้ว (เอกสารแนบที ๓)
คณะจึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล พร้อม
ทั้งขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศลและร่วมท่าบุญกฐินสามัคคีในครั้งนี้ตามจิตศรัทธา
ทีประชุมอภิปรายถึงการท่าบุญ ซึงการบริจาคโดยระบุจ่านวนเงินเป็นการทีไม่เหมาะสม แต่
อย่างไรก็ดีคณะมีจิตศรัทธาในการร่วมท่าบุญดังกล่าว
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์เพือโปรดทราบการจัดกิจกรรมเดินการ
กุศล และร่วมถวายกฐินสามัคคี ประจ่าปี ๒๕๕๗
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ
๑.๔ เรื่องที่รองคณบดีประจาศูนย์นนทบุรีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๔.๑ ผลประเมินการปฏิบัติราชการ ในระบบ HRD รอบ ๒/๒๕๕๖
ศูนย์นนทบุรีได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาอาจารย์บางรายของคณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มิได้
ลงข้อมูลภาระงานในระบบแต่มีการให้คะแนนประเมินตนเอง โดยทางศูนย์นนทบุรีได้ท่าหนังสือแจ้งคณะเพือ
ขอเปิดระบบไปยังกองบริหารงานบุคคล ซึงผู้บริหารทุกระดับ ของคณะได้ท่าการประเมิ นในระบบโดยไม่ มี

๗
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน ต่อมาบุคลากรดัง กล่าวได้ผลคะแนนการประเมินต่าจึง ได้ท่าหนังสือ
ทักท้วงผลคะแนนต่อคณะ ดังนั้น จึงขอเรียนให้ที ประชุมทราบว่า การกระท่าดัง กล่าวขอให้ทีประชุม ได้เห็ น
ความส่าคัญเพือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการคณะต่อไป
ทีประชุมเห็นว่าการประเมินในระบบ HRD ต้องมีการกรอกภาระงานลงในระบบมีร่องลอย
หลักฐานเพือให้เพือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ควรให้มีการขอเปิดระบบใหม่ซ้่าๆ
อาจส่งผลไม่มีต่อภาพรวมของคณะ
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ และมอบให้ฝ่ายบริหารและวางแผน
ท่าหนังสือแจ้งบุคลากรให้ด่าเนินการส่งเอกสารประกอบการประเมิน โดยส่งให้รองคณบดีประจ่าศูนย์นนทบุรี
พิจารณา ภายในวันที ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. และให้แนบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์
เพิมเติมประกอบหนังสือบันทึกข้อความทีอาจารย์ท่านนั้นส่งมาถึงคณะ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ส่านักงานคณบดีได้จัดท่ารายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที ๗/๒๕๕๗
ประจ่าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เมือวันพุธที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑๔
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์หันตรา จ่านวน ๑๓ หน้า จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ เพือ
โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติค ณะกรรมการบริหารคณะศิ ลปศาสตร์ รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารคณะ
ศิลปศาสตร์ ครั้งที ๗/๒๕๕๗ประจ่าเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เมือวันพุธที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๒๒๑๔ คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์หันตรา จ่านวน ๑๓ หน้า
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ การก่าหนดแผนการศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)
ตามทีสาขาวิชาภาษา ศูนย์นนทบุรี ขอปรับแผนการศึกษาส่าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ
๒๕๕๗ โดยแผนการศึ ก ษาที แจ้ ง มานั้ น ก่ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาออกปฏิ บั ติ ส หกิ จ ศึ ก ษาในปี ก ารศึ ก ษาที ๔
ภาคการศึกษาที ๒ นั้น
ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ตรวจสอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิว่าด้วย
การจั ด การระบบสหกิ จ ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ ว ตามข้ อ บั ง คั บ หมวด ๒ ข้ อ ๙ คุ ณ สมบั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา
สหกิจศึกษา (๑) ก่าลังศึกษาในภาคการศึกษาที ๒ ของปีที ๓ หรือในภาคการศึกษาที ๑ ของปีที ๔ ในระบบ
ทวิภาค เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสหกิจศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีได้น่าเสนอ
ทีประชุมแล้ว (เอกสารแนบที ๔) ซึงมีความเห็นว่าขัดต่อคู่มือสหกิจจึงขอให้ศูนย์นนทบุรีทบทวนการด่าเนินการ
ใหม่เพือความถูกต้องต่อไป

๘
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์เพือโปรดพิจารณาการก่าหนดแผนการศึกษาใน
รายวิชาสหกิจศึกษา
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ รับทราบ และมอบหมายให้ศูนย์นนทบุรีพิจารณาแผนการ
ศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา
๓.๒ หลักสูตรใหม่ทีจะเปิด ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)
ตามทีคณะศิลปศาสตร์ ก่าหนดแผนการจัดท่าหลักสูตรทีจะเปิดด่าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้นจึง
เสนอเพือพิจารณาก่าหนดแผนรับนักศึกษา รายละเอียด ดังนี้
จานวนแผนรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามรายคณะ และสาขาวิชา
คณะศิลปศาสตร์

ลาดับ
ที่

หลัก
สูตร

แผนรับนักศึกษารวม (คน)

โควตา (คน)

สอบตรง (คน)

ระบบกลาง (Admissions) (คน)

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

ศูนย์

สาขาวิชา
หันตรา

1

ศศ.บ.

อุตสาหกรรมการท่องเทียว
(หลักสูตรสองภาษา) ………… ปี

2

ศศ.บ.

ภาษาไทยเพืออาชีพ ………….. ปี

3

ศศ.ม.

ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

รวม

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

รวม

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

รวม

หันตรา

วาสุกรี

นนทบุรี

สุพรรณบุรี

ทีประชุมให้ความเห็นว่าจากการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๙
ดังนั้นทีประชุมจึงขอให้หัวหน้าสาขาวิชากลับไปทบทวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรระดับปริญ ญาโท จ่านวน ๕
ราย ควรเป็นอาจารย์ประจ่า และต้องมีผลงานวิจัย
จึ ง ขอเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะศิ ล ปศาสตร์ เพื อโปรดพิ จ ารณา หลั ก สู ต รใหม่ ที จะเปิ ด
ปีการศึกษา ๒๕๕๘
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ ขอให้ หั ว หน้ า สาขาวิ ช ากลั บ ไปทบทวนอาจารย์ ป ระจ่ า
หลักสูตรระดับปริญญาโท จ่านวน ๕ ราย ควรเป็นอาจารย์ประจ่า และต้องมีผลงานวิจัย
๓.๓ ขอให้ทบทวนรายชือหัวหน้าสาขาวิชาประจ่าศูนย์ วาสุกรี (ฝ่ายบริหารและวางแผน)
ตามทีกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบข้อมูลรายชือของหัวหน้าสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ พบว่า
ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจันดา เป็นผู้ด่า รงต่าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษา และมีนางสาววันดี
ศรีสวัสดิ์ ด่ารงต่าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษา ประจ่าศูนย์วาสุกรี ซึงมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นควรให้
หัวหน้าสาขาวิชามีสถานะเป็นหัวหน้าสาขาวิชาประจ่าศูนย์ในศูนย์พื้นทีทีตนสังกัดด้วย จึงไม่อาจแต่งตั้งบุคคล
อืนเป็นหัวหน้าสาขาวิชาประจ่าศูนย์ในศูนย์พื้นทีทีมีหัวหน้าสาขาวิชาสังกัดอยู่ได้ นั้น กองบริหารงานบุคคล

รวม

๙
จึงขอให้คณะทบทวนการเสนอรายชือของผู้ทีจะด่ารงต่าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา ประจ่าศูนย์วาสุกรีใหม่อีกครั้ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีได้น่าเสนอทีประชุมแล้ว (เอกสารแนบที ๕)
จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์เพือโปรดพิจารณาทบทวนรายชือหัวหน้าสาขาวิชา
ประจ่าศูนย์ วาสุกรี
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบให้เสนอชือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ ศิริจัน ดา
เป็นหัวหน้าสาขาวิชาประจ่าศูนย์วาสุกรี
๓.๔ ข้อตกลงการพัฒนาตนเอง ส่าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหารและวางแผน)
ด้วยฝ่ายบริหารและวางแผนได้น่าเสนอแบบข้อตกลงการพัฒนาตนเองส่าหรับบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนเพือเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาการปฏิบัติง านของบุคลากร รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารทีได้น่าเสนอทีประชุมแล้ว (เอกสารแนบที ๖) ทีประชุมเห็นว่าเนื้อหายังไม่สอดคล้องกับการประเมิน
HRD และยังชัดเจนจึงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารและวางแผนพิจารณาและตรวจสอบใหม่ โดยน่ามาเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป
มติคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ เห็นชอบให้น่าข้อตกลงการพัฒนาตนเอง ส่าหรับบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนไปพิจารณาและตรวจสอบใหม่ โดยน่ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ การวิเคราะห์จุดด้อย (ทีควรปรับปรุง) เกียวกับรูปแบบการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริหารประจ่าเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เมือวันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประธาน
ได้แจ้ง ให้หัวหน้าสาขาวิชาประจ่าศูนย์พื้ นทีไปด่าเนินการวิเคราะห์ SWOT คณะศิลปศาสตร์ เพือวิเคราะห์
จุดด้อย (ทีควรปรับปรุง) เกียวกับรูปแบบการเรียนการสอน และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอน นั้น บัดนี้ทางคณะได้รวบรวมผลสรุปการวิเคราะห์ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีได้น่าเสนอที
ประชุมแล้ว (เอกสารแนบที ๗) ซึงศูนย์นนทบุรีได้น่าส่งสรุปผลการเรียนการสอนและการวิเคราะห์ SWOT
โดยได้ด่าเนินการจัดประชุมชี้แจงและมอบหมายการวิเคราะห์ ซึงศู นย์พื้นที หันตรา วาสุกรี และสุพรรณบุรี
ยังมิได้ด่าเนินการส่ง จึงขอให้เร่งด่าเนินการโดยเร็ว
มติค ณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มอบหมายให้ ศูน ย์พื้ น ทีเร่งด่ าเนิ นการและน่ าส่ง ไปยั ง
ส่านักงานคณบดีโดยเร็วเพือน่ามาพิจารณาในการประชุมต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

๑๐

(นางสุดารัตน์ อ่าปั้น)
ผู้จดรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ ยิ้มกล่า)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

