
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่  1/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2563 
ณ ห้องคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
2. อาจารย์วสันต์  รัตนากร    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. นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ   เลขานุการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 - ไม่มี -   
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานกล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี   1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
   - ไม่มี -  
ระเบียบวาระที่   2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมผู้ บริหารฯ คณ ะศิลปศาสตร์  ครั้ งที่  1/2562                      

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
 มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานการประชุมผู้บริหารฯ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 
2562 
    
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
สืบเนื่องจากการประชุมผู้บริหาร คระศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562                       

ห้องคณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 2 มีรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมตามระเบียบวาระ                  
การประชุม ดังนี้  
 ระเบียบวาระที่ 5.2 แนวทางการจัดท าเสนอของบประมาณ ปี 2563 มอบส านักงานคณบดีคณะ                
ศิลปศาสตร์ด าเนินการส ารวจครุภัณฑ์ของแต่ละสาขา ผลการปฏิบัติด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระที่ 5.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร มอบหัวหน้าสาขาวิชาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของสาขา ประกอบด้วยคน ภาระงาน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน (จัดท าแผน 5 ปี)  ผลการปฏิบัติ
สาขาวิชาอยู่ระหว่างการด าเนินการให้เป็นข้อมูลปัจบันเนื่องจากอาจารย์บางท่านมีการปรับเปลี่ยนข้อมูล 
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 ระเบียบวาระที่ 5.4 การเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 5  มอบผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการแข่งขันทักษะฯ ผลการปฏิบัติด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม  รับทราบ การปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้บริหาร คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 
กรกฎาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 4.1 ร่างปฏิทินการศึกษา 2563 
  เพ่ือให้การจัดการสอนระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อย อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงก าหนดร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังแนบ  
 มติที่ประชุม  รับทราบ ร่างปฏิทินการศึกษา 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 
 ตามหนังสือที่ อว 0651.102(2)/1729 กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก แจ้งเวียน
การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   เพ่ือให้มีการ
ประชาพิจารณ์ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในร่างประกาศดังกล่าว 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การประชาพิจารณ์ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก             
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก และมีข้อเสนอแนะดังนี้  
 ข้อ 5 การตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนจากเงินรายได้ให้ด าเนินการ ตามข้อ (1) จ่าย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ไม่เกินร้อยละ 40 ตามงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นสามารถปรับวงเงินงบประมาณที่สูง
กว่าร้อยละ 10 ก็ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ 9 การนับงานวิจัยที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนให้ใช้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันท า
สัญญารับทุนวิจัย (2 ปี คือปีกการศึกษาหรือปีงบประมาณ) 
 ข้อ 11 การจ่ายตามประกาศนี้ให้คณะค านึงถึงสถานะทางการเงินของคณะ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคณะ 
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 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผน ด าเนินการ ควบคุมและก ากับติดตามการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเพ่ือสื่อสารข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรและขั้นตอนการรับสมั ครให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไปเรียบร้อยแล้วนั้น และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้ด าเนินการส ารวจบุคลากร เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตารายละเอียดดังแนบ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
   1. มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน             
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2562   
   2. มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ด าเนินการจัดท าค าสั่ง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย                     
1. คณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและวางแผนการประชาสัมพันธ์ฯ 2. คณะกรรมการปฏิบัติงาน
และลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ฯ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารฯ ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่              
ทุกคนในคณะมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ฯ  
 
 5.3 การปรับแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563  
  ตามหนังสือที่ อว 0651.209/0406 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้ขอความ
อนุ เคราะห์  ส านั กส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบี ยน  ปรับข้อมู ลแผนรับนั กศึกษาระดับปริญ ญ าตรี                          
ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนข้อมูลแผนรับนักศึกษา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การปรับแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 5.4 การจ้างอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์ 

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ ส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษพร้อมรายชื่ออาจารย์ประจ า จ านวน 6 ราย            
เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยขอแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือ
ทราบและพิจารณา 
ล าดับที่ รายช่ืออาจารย์พิเศษ ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ประจ า 

1 อาจารย์อภิชญา นาคะเทวิน ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก ์ อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์ 

2 อาจารย์สุวิทย์ รัตนสุคนธ์ กฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและ 

การโรงแรม 

อาจารย์ ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน 

3 อาจารย์ปิยวัฒน์ ประโมจนีย์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2 อาจารย์ ดร.ณัฏฐกิตติ์ ตันสมรส 
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4 อาจารย์กิตสุรางค์ กาฬสุวรรณ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อาจารย์ ดร.ฐิติพร สังขรัตน์ 

5 อาจารย์ทาคุจิ วาคาบายาชิ สนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 

วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

อาจารย์วัชรี จันทร์หอม 

6 อาจารย์นพพล ว่องพิทูรมานะชัย วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ศรีกุล 

 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ การจ้างอาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี -  
 
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.  
 
 

                                                                        
(นางสาวนฤมล  อภัยพลชาญ) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ผู้จดและบันทึกรายงานการประชุม 

 

 
 (อาจารย์ ดร.นันทวัน  ศรีปะนะ) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  

คณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


