
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร์   

วาระพเิศษ / 2554 

วันศุกร์ที่  29  กรกฎาคม  2554    เวลา  14.00  น. 

ณ   ห้องประชุมดอกจาน   6   ชั้น  1   อาคารปฏิบัติการทางภาษา   คณะศลิปศาสตร ์

 

ผู้มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 

3.  นางสาวกรรณิการ์   สุพิชญ ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ  กรรมการ 

4.  นายชญานนท์   แสงศรจีนัทร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก    กรรมการ 

5.  นายทรงพล  อินทเศียร   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก กรรมการ 

6.  นายจักรพันธ์  แสงทอง   หวัหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์   กรรมการ 

7.  นายมิตต   ทรัพย์ผุด                ผู้แทนคณาจารย์     กรรมการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยสฤษฎ์   อเนกสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ลากิจ 

2.  นางสาวเหมวรรณ   เหมะนัค   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  ลาป่วย 

3.  นายสุชินต์   ดรุณพันธ์    หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร ์   ติดราชการ 

4.  นายนพพร   ช่วงชิง    ผู้แทนคณาจารย์     ติดราชการ 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม  

1.  นางสาวณัฐพัชร์   เตชะรุง่ไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  

2.  นายจักเรศ  อิฐรัตน์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

3.  นางฐิตินันท์   ภูนิคม   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

เริ่มประชุมเวลา    14.00  น.  

  ผศ.อินทิรา  ซาฮีร์   ประธานในที่ประชุม   กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ  ดังต่อไปนี้  
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
- 

   
ระเบียบวาระที่ 2       รับรองรายงานการประชุม   
   - 
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ระเบยีบวาระที่ 3      เรื่องสืบเนื่อง  
- 

    

ระเบียบวาระที่  4         เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1  แนวทางและตารางเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  11   

                    ประธาน   เสนอที่ประชุมพิจารณาเก่ียวกับแนวทางและตารางเวลาในการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่  11   

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขั้นตอนและกําหนดเวลา ในการทําแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  11  ดังน้ี 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 
1 ร่างรายชื่อคณะทํางาน คณะกรรมการประจําคณะ / 

ประธานหลักสูตร / รก.หัวหน้า
สํานักงาน / เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน 

  

2 ประชุมวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม  
(SWOT Analysis) 

คณะกรรมการประจําคณะ 11 ส.ค. 54 กก.ประจาํคณะ 
นํา SWOT มาพิจารณา

ร่วมกัน 
3 ประชุมบุคลากรคณะเพ่ือจัดทําร่างทิศทางและ

กลยุทธ์คณะ 
บุคลากรคณะทุกคน 4  ก.ย. 54 ทุกสาขาวิชานําผลสรุป

SWOT (กลุ่มวิชาเอกและ
กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป) ของ

สาขามาพิจารณา 
คณะกรรมการประจําคณะและ
ตัวแทนสโมสรนักศึกษาทุกคณะ 

6 - 8 ก.ย. 54   

คณบดี / รองคณบดี / ประธาน
หลักสูตร / ผู้แทน คณะต่าง ๆ 

14 ก.ย. 54  

4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือให้ข้อคิดเห็นในการ
จัดวางทิศทางและการกําหนดกลยุทธ์ของผูม้ี

ส่วนไดส้่วนเสีย  

กรรมการท่ีปรึกษาคณะศิลป
ศาสตรแ์ละผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

26 - 30 ก.ย. 54  

5 สรุปผลการจัดวางทิศทางและกลยุทธ์ของคณะ  
- กําหนดตวัช้ีวัด โดยให้นํา QA มาพิจารณา 

 ภายใน   
14  ต.ค. 54 

 

 
 
4.2  ความคบืหน้าเก่ียวกับเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบัติงานสายอาจารย์   

                    ประธาน        เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับความคืบหน้าของเกณฑ์ประเมินผลการปฎิบัติงาน 

สายอาจารย์   ในหมวดที่  5  สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออกและ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์  ได้นําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม   

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติให้ทุกสาขาวิชาพิจารณาเกณฑ์หมวดที่  5  สมรรถนะหลักในการ 

ปฏิบัติงาน  โดยให้พิจารณาตามคําจํากัดความของสมรรถนะ เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกันทุกสาขาวิชา  ดังน้ี 
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สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน                      คําจํากัดความ            หมายเหตุ 
5.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ คุณภาพการสอนของอาจารย์ และความถูกต้อง 

แม่นยํา เรื่อง การวัดและประเมินผลของคณุ 
ภาพการสอน 

เน้นการสอน 

5.2  การบริการที่ดี ความต้ังใจและความพยายามของอาจารย์ในการ
เรียนการสอนต่อลูกศิษย์ 

เน้นการสอนและการให ้
คําปรึกษา 

5.3 การสั่งสมความ 
เช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ความสนใจใฝ่รู ้ สั่งสมความรู้ความสามารถ 
ด้วยการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่าง 
ต่อเน่ือง รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ 

เน้นการบูรณาการการทํางาน 
ด้านต่าง ๆ  เข้าด้วยกันท้ัง 
การสอน การวิจัย 
และการทํานุศิลปวัฒนธรรม 

5.4 การยึดมั่นในความ 
ถูกต้องชอบธรรม และ 
จริยธรรม 

ดํารงตนและประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
เหมาะสมท้ังตามกฎหมาย คณุธรรม  
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการ 
เพ่ือรักษาศักด์ิศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

พฤติกรรมในภาพรวมทุกด้าน 
วินัย  จรรยาบรรณ 

5.5 การทํางานเป็นทีม ความต้ังใจทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และมสี่วนร่วม 
ในการประชุมทุกระดับ 

 

 
   ทั้งน้ี ขอให้สาขาวิชานําผลการพิจารณาเสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2554    
ในวันที่  11  สงิหาคม  2554  ต่อไป 
 
4.3  การทําระบบกันซึมกันรั่วดาดฟ้าอาคารคณะศิลปศาสตร์   
                    รองคณบดีฝา่ยกิจการพิเศษและสารสนเทศ    เสนอทีป่ระชุมพิจารณาการทําระบบกันซึมกันรั่ว 
ดาดฟ้าอาคารคณะศิลปศาสตร์  โดยโครงการจัดต้ังกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ได้ดําเนินการออกแบบและ 
ประมาณราคาให้คณะพิจารณา  ดังน้ี 
   1.  ทําระบบกันซึมกันรั่วดาดฟ้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด  วงเงินประมาณ  601,470  บาท 
   2.  ปรบัปรุงบางส่วนตามวงเงินที่มี  วงเงินประมาณ  403,594  บาท 
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ  ใหท้ําระบบกันซึมกันรั่วดาดฟ้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ 
ในวงเงินประมาณ  601,470  บาท 
 
4.4  การขออนุมัติจ้างสํารวจข้อมูลประกอบการปรบัปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 

   รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสารสนเทศ     เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติจ้างสํารวจ
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน  
เน่ืองจากระบบไฟฟ้าในอาคารดังกล่าวมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน  รายละเอียดดังน้ี 

1. งานเครื่องปรับอากาศ 

 1.1  สํารวจจํานวนเคร่ืองปรับอากาศที่ติดต้ังแต่ละช้ัน  

 1.2  สํารวจชนิดของเครื่องปรับอากาศ จํานวนบีทียู  คา่การประหยัดไฟ 

 1.3  ระบุตําแหน่งการเดินสายไฟที่เป็นปัจจุบัน ขนาดของสายไฟที่ใช้ และขนาดของเบรกเกอร์ 
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 1.4  ระบุตําแหน่งที่ติดต้ังเบรกเกอร์ 

2. งานระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง  เต้ารบั  และระบบกําลัง 

2.1  สํารวจการจัดตําแหน่งสวิชท์ดวงโคมทั้งอาคาร  
2.2  สํารวจตําแหน่งปลั๊ก สวิชท์ โคมไฟ หลอดไฟ ที่ต้องมีการเปลี่ยนพร้อมประมาณการ 

อุปกรณ์ที่ต้องติดต้ังเพ่ิมเติม 
2.3  สํารวจระยะของรางเดินสายไฟของแต่ละช้ันพร้อมประมาณการอุปกรณ์ติดต้ัง 
2.4  สํารวจตําแหน่งการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
2.5  สํารวจสายไฟที่ชํารุด และสายไฟที่มีการต่อพ่วงว่ามีจํานวนก่ีเส้น ขนาดเท่าใด พร้อม 

ประมาณการอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน 
2.6  สํารวจพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาด ซ่อมแซมตู้เมนไฟ 

 

                   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ว่าจ้างสํารวจข้อมูล ในวงเงินไม่เกิน  20,000  บาท 
 
ระเบยีบวาระที่  5      เรื่องอ่ืน ๆ   

5.1  การแจ้งเตือนเก่ียวกับสวัสดิภาพนักศกึษา   

                   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทุนและสวัสดิการนักศึกษา  แจ้งที่ประชุมทราบว่างานกิจการนักศึกษา  ได้
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบุคลากรและนักศึกษา  ให้ช่วยกันรักษาความปลอดภัย  เฝ้าระวังสอดส่องดูแล  และสังเกต
บุคคลแปลกหน้าที่จะเข้ามากระทําการมิดีมิร้ายในบริเวณคณะ  เน่ืองจากเมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2554  เวลา
ประมาณ  21.30  น.  บริเวณใต้ถุนอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีคนร้าย จํานวน  3  คน  ทําร้ายร่างกายและ
ปล้นทรัพย์นักศึกษาหญิง  ต่อมาคนร้ายถูกกลุ่มนักศึกษาชายร่วมกับ รปภ.  ของมหาวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ช่วยกันจับกุมตัวได้  2  คน  หลบหนีไปได้  1  คน  และตรวจสอบพบว่าคนร้ายที่ถูกจับกุมได้ทั้ง 2 คน  มีพฤติกรรม
เสพยาเสพติดด้วย  ดังน้ัน  จึงขอหารือที่ประชุมว่าคณะควรจะมีมาตรการป้องกันเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

                    มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติ  ดังน้ี 

                    1.  ให้งานกิจการนักศึกษาคณะทําประกาศเตือน ขนาด  3A  บนพ้ืนสีแดง มาติดประกาศข่าวเพ่ือ
แจ้งเตือนนักศึกษา 

                    2.  ให้งานวิชาการคณะ  ตรวจสอบว่ามีอาจารย์ท่านไหนสอนเลิกเกินเวลา  18.00  น.  เพ่ือจะได้แจ้ง
เตือนให้นักศึกษาระวังตัว  เมื่อเดินทางกลับบ้านให้กลับพร้อมกันหลาย ๆ คน  โดยงานวิชาการจะแจ้งผ่านประธาน
หลักสูตรต่อไป 

                    3.  สํารวจระบบแสงสว่างเวลากลางคืน บริเวณที่จอดรถนักศึกษา / อาจารย์  และบริเวณทางขึ้น-ลง
อาคาร 
 
5.2   การขออนุมัติรับนักศกึษาฝึกสอนชาวจีน 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมพิจารณาการขออนุมัติรับนักศึกษาฝึกสอน 
ชาวจีน  จํานวน  3  คน  จาก  Yunnan  Nationalities  University  (YNU)   มาฝึกสอนในหลักสูตรภาษาจีนใน 
ภาคการศึกษา 2/2554  โดยคณะจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
   1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน จํานวน 10,000 บาท / คน   
   2.  ค่าประกันอุบัติเหตุและชีวิต   
   3.  จัดหาห้องพัก  จํานวน  2  ห้อง   
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   4.  จัดหาจักรยานให้แก่นักศกึษา     
   ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คน  จะเดินทางมาทําการสอนที่คณะศิลปศาสตร์  ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม  2554    
ถึงวันที่  15  มีนาคม  2555  ทั้งน้ี  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานกับประธานหลักสูตรภาษาจีน    
เพ่ือพิจารณาภาระการสอนของนักศึกษาทั้ง  3  คน  แล้ว 
 

   มติที่ประชุม      ที่ประชุมมีมติอนุมัติ   
 

เลิกประชุมเวลา    18.00  น. 
 
 


