
   

มติคณะกรรมการสภาวิชาการ 
วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงการแบงหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตร และ  

(ราง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานวิชาการ 

ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

---------------------------------------------- 

ตามท่ี คณะศิลปศาสตร เสนอขอเปลี่ยนแปลงการแบงหนวยงานภายในของสวนงานวิชาการ โดย

ผ านความเห ็นชอบจากคณะกรรมการประจำส วนงานว ิชาการ คณะศิลปศาสตร   ในการประชุม  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูบริหารสถาบัน  

ในการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ขอเปลี่ยนชื่อศูนยนวัตกรรมการเรียนรูอยางย่ังยืน เปน ศูนยภาษาพระจอมเกลาลาดกระบัง 

เพื่อใหมีความชัดเจนและตรงกับภารกิจของศูนยที่จะพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา และเปนการตอบโจทย 

แผนบริหารสถาบัน พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖ นโยบายดานที่ ๑ : Disruptive Curriculums สรางบัณฑิตที่สามารถ

แขงขัน และตอบโจทยตลาดโลก (Global Graduates) 

๒. ขอยกเลิก ศูนยนวัตกรรมการทองเที่ยวและการบริการนานาชาติอันดามัน เนื่องจาก 

ศูนยดังกลาวมีหนาที่ดำเนินการกิจกรรมของศูนยที่จังหวัดกระบี่ อีกทั้งจากการพิจารณาพันธกิจของศูนย  

มีวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับการดำเนินงานของภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ในการนี้ เพื่อใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย สำนักงานนิติการ ไดจัดทำ (ราง) 
ประกาศสถาบัน ฯ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... พรอมนี้ไดจัดทำตารางเปรียบเทียบการแกไขเพื ่อประกอบ 
การพิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ประกาศสถาบัน เร่ือง การแบงหนวยงานภายในของ
สวนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. ๒๕๕๔  
และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ราง) ประกาศสถาบัน  เร่ือง การแบงหนวยงาน
ภายในของสวนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบบัที่ ...)  

พ.ศ. .... 
๕.๑๕  คณะศิลปศาสตร  ประกอบดวย 

 ๕.๑๕.๑  สวนวิชาการ 
(๑)  ภาควิชาภาษา มีหนาที่จัดการเรียนการ

สอนดานภาษา   
(๒) ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มีหนาที ่จัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยมี  ๒  กลุมวิชา 

(ก)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 (ข)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

(๓) ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูอยางยั่งยืน  มี
หนาที่สนับสนุนการเรียนการสอน และใหบริการวิชาการ
เก่ียวกับทางดานงานทดสอบ  งานบริการทางภาษา  การ
จัดอบรมสัมมนา  การศึกษาวิจัยภาษาและวัฒนธรรม  
ตลอดจนงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

๕.๑๕  คณะศิลปศาสตร  ประกอบดวย 
 ๕.๑๕.๑  สวนวิชาการ 

(๑)  ภาควิชาภาษา มีหนาที่จัดการเรียนการ
สอนดานภาษา   

(๒) ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มีหนาที ่จ ัดการเรียนการสอนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  โดยมี  ๒  กลุมวิชา 

(ก)  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
 (ข)  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

(๓) ศูนยภาษาพระจอมเกลาลาดกระบัง  

*(มีหนาที่ใหบริการ  พัฒนาทักษะความรูภาษา  การ
ทดสอบวัดระดับความรูทางดานภาษา  การฝกอบรม
ทางดานภาษา  ใหแก  นักศึกษา  และบุคคลภายนอก  



ประกาศสถาบัน เร่ือง การแบงหนวยงานภายในของ
สวนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. ๒๕๕๔  
และที่แกไขเพ่ิมเติม ฉบบัป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ราง) ประกาศสถาบัน  เร่ือง การแบงหนวยงาน
ภายในของสวนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบบัที่ ...)  

พ.ศ. .... 
(๔) ศูนยนวัตกรรมการทองเที่ยวและการ

บริการนานาชาติอันดามัน  มีหนาที่สรางนวัตกรรมการ
เรียนรู  จัดการศึกษา  การวิจัย ทางดานการทองเที่ยว 
การโรงแรม  การบริการ  และนันทนาการ  ตลอดจนการ
บริการวิชาการ รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๕.๑๕.๒  สวนสนับสนนุวิชาการ 

รวมทั้งเปนสถานที่ฝกประสบการณใหกับนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร) 

๕.๑๕.๒  สวนสนับสนุนวิชาการ 

*ในประกาศแบงสวนงานฯ จะไมไดกำหนดภารกิจเอาไว เนื่องจากไดมีการนิยามภารกิจโดยรวมของ “สาขาวิชา” หรือ
“ศูนย” ไวในประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  แลว  ทั้งนี้ภารกิจของศูนยฯ โดยละเอียดจะเปนไปตาม
เอกสารโครงการจัดตั้งสวนงานฯ   

ขอกฎหมาย 

พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง การจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกสวนงานตามมาตรา ๙ (๓) และ 

(๔) ใหทําเปนประกาศของสถาบันและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะจัดตั้งเปนคณะ วิทยาลัย สํานัก 
หรือสวนงานที ่เรียกชื ่ออยางอื ่นก็ได และในกรณีการจัดตั ้งและการรวมสวนงานใหกําหนดฐานะและ
ภาระหนาท่ีของสวนงานนั้นดวย 

มาตรา ๒๒ สภาสถาบันมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบัน อํานาจและ
หนาท่ีเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๒) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ 
สถาบัน และอาจมอบหมายใหสวนงานใดในสถาบันเปนผูออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศสําหรับสวนงาน
นั้นเปนเรื่อง ๆ ไปก็ได  

มติท่ีประชุม    ๑. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงการแบงหนวยงานภายในคณะศิลปศาสตร ดังนี้ 
  ๑.๑ เปลี่ยนชื่อ ศูนยนวัตกรรมการเรียนรูอยางยั่งยืน เปน ศูนยภาษาพระจอมเกลาลาดกระบัง 
  ๑.๒ ยกเลิก ศูนยนวัตกรรมการทองเท่ียวและการบริการนานาชาติอันดามัน 

 ๒. เห็นชอบ (ราง) ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานวิชาการใน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๓. ใหเสนอตอคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาดานกฎหมายกอนเสนอสภาสถาบัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัญญา  วลัยรัชต) 

กรรมการและเลขานุการ 


