
รายงานการประชุมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  1/2562 

วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. อาจารย์ ดร.ญาดา ชอบท าดี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
3. อาจารย์ ดร.นันทวัน ศรีปะนะ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน 
4. อาจารย์ ดร.สิรินทร์ สว่างวรรณ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
5. อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์  หัวหน้าสาขาวิชาภาษา 
6. อาจารย์ ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน  หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว 
7. อาจารย์ปรารถนา อังคประสาทชัย  หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป 
8. นายพุทธิพงษ์   ผ่องอ าไพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวสุพัตรา แป้นเพชร์  เลขานุการ 
10. นางสาวนฤมล อภัยพลชาญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี -   
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิดประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ 
  ตามค าสั่งคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่ 048/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการ
บริหารคณะศิลปเพ่ือให้การบริหารกิจการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และ
นโยบายที่คณะกรรมการอ านวยการและมหาวิทยาลัยก าหนดคณะฯ จึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร             
คณะศิลปศาสตร์มีหน้าที่ในการกลั่นกรองและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารแก่คณบดี 
   มติที่ประชุม     รับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคณะศิลปศาสตร์ 
 
 1.2 แจ้งทราบมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 5.1 เรื่องการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร     
(สมอ.08)  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ด าเนินการประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวัน
อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมนริศรา อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ งานเลขานุการสภา
วิชาการฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมวาระที่ 5.1 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) การเสนอปรับ หัวข้อ 13 ความสัมพันธ์
กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขวิชาที่เกี่ยวข้อง เห็นชอบให้ปรับเหมือนกันทุกหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป นั้น  
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   มติที่ประชุม รับทราบ มติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 5.1 เรื่องการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตร  (สมอ.08) มอบหัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไปและผู้เกี่ยวข้อง น าข้อมูลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
หมวดศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชลสุดา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
  
 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รอบ 6 เดือน 
   “คณบดี” ถือได้ว่าเป็นต าแหน่งที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามพันธกิจ
และวิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกันก าหนด มีภาระหน้าที่ที่หลากหลายทั้งการบริการวิชาการ งานวิจัย การพัฒนานักศึกษา           
ให้จบเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ การบริหารบุคลากร และการบริหารงานในส่วนงาน เป็นต้น ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล จึงขอให้ผู้บริหารประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาภาษา หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยว         
หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาท่ัวไป และหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สะท้อนการท างานแบบมีส่วนร่วม 
  มติที่ประชุม     รับทราบ การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รอบ 6 เดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารฯ  
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
   - ไม่มี -   
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 - ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่ 135/2562 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 - ก าหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
 การซ้อมย่อยแต่ละสาขาวิชา 
 วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (รอบเช้า) สาขาภาษาอังกฤษ   ห้อง 572 
        สาขาวิชาการท่องเที่ยว ห้อง 576 
              (รอบบ่าย) สาขาภาษาอังกฤษ   ห้อง 572 
        สาขาวิชาการท่องเที่ยว ห้อง 576 
 การฝึกซ้อมย่อยรวมทุกสาขาวิชา 
 วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ 
 การฝึกซ้อมใหญ่รวมทุกสาขาวิชา (รอบเช้า) 
 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกลาง มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
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 รับจริงรวมทุกสาขาวิชา (รอบเช้า) 
 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกลาง มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
  มติที่ประชุม     รับทราบ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และ มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
กิจการพิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 3 สาขา ด าเนินการจัดซุ้มเพ่ือแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ านวยการคณะศิลปศาสตร์ 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ านวยการคณะศิลปศาสตร์ และ         
มีผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง จ านวน 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล 
  มติที่ประชุม     เห็นชอบ การเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อ านวยการคณะศิลปศาสตร์ และ         
ขยายเวลาการทาบทามผู้สมัครเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
 
 5.2 แนวทางการจัดท าค าเสนอของบประมาณ ปี 2563 
  ฝ่ายบริหารและแผน สรุปแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพคน งาน/โครงการ          
การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม และชี้แจงค าเสนอของบประมาณประจ าปี 2563 งบประม าณเงินรายได้ 
งบประมาณแผ่นดิน โดยแบ่งเป็น 1.งบด าเนินการ 2.งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป 3.งบลงทุน และ 4.งบรายจ่ ายอ่ืน 
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) 
  มติที่ประชุม     เห็นชอบ แนวทางการจัดท าค าเสนอของบประมาณ ปี 2563 มอบ ส านักงานคณบดี   
คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ของแต่ละสาขา  
  
 5.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาต่อและแผนพัฒนาสู่ต าแหน่งทางวิชาการ      
ของบุคลากรสายวิชาการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ          
  มติที่ประชุม      เห็นชอบ แนวทางการพัฒนาบุคลากร มอบหัวหน้าสาขาวิชาทั้ ง 3 สาขาวิชา           
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรของสาขา  ประกอบด้วย 1.คน 2.ภาระงาน 3.สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน       
(จัดท าแผน 5 ปี ) และ มอบนายพุทธิพงษ์  ผ่องอ าไพ เตรียมข้อมูล ให้ผู้ รับผิดชอบดูแผนการด าเนินงานและ             
เตรียมปรับโครงการ 
 
 5.4 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 9 มทร. 
  ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย (ASC’LA) ครั้งที่ 5 เพ่ือให้การเตรียมงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารส านักงานอธิการบดีและห้องประชุม ชั้น 1 
ส านักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
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  มติที่ประชุม     เห็นชอบ การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์            
9 มทร. มอบผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯในวันที่  10 กรกฎาคม 2562 ดูเกณฑ์            
การแข่งขัน/ดูแลกติกา อย่างเคร่งคัด 
 
 5.5 ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์  
  งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ และเป้าหมายการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะศิลปศาสตร์ และ ระดั บหน่วยงานส านักงานคณบดีคณะศิลป  ประจ าปีการศึกษา 2561               
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  มติที่ประชุม     เห็นชอบ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการประกันคุณภาพภายในคณะศิลปศาสตร์  และ        
มอบรองคณบดฝี่ายบริหารและแผน ด าเนินการปรับแก้ไขค่าเป้าหมาย ในบางตัวบ่งชี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น.  
 
 

(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

 (อาจารย์ ดร.นันทวัน  ศรีปะนะ) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


