รายงานการประชุมภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 14.45 น. ณ ห้อง 10/702
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. ดร.กัลยา
3. อาจารย์ชุติมา
4. ผศ.ทัศนีย์
5. ผศ.วันดี
6. ผศ.ดร.ศิริพร
7. ผศ.ศรีสุภา
8. ผศ.สารวม
9. ผศ.สุนิศา
10. อาจารย์เสน่ห์
11. อาจารย์ญาณเทพ
12. อาจารย์นิธิชญา
13. อาจารย์นิเวศ
14. อาจารย์นิลวรรณ
15. อาจารย์พิจิตรา
16. อาจารย์ภัทราพร
17. อาจารย์ภาคภูมิ
18. อาจารย์วิภาศิริ
19. อาจารย์สาธิตา
20. อาจารย์สุธินี
21. อาจารย์ศศิลักษณ์
22. อาจารย์อรอุมา
23. อาจารย์พลฤทธิ์
24. นางสุภรัตน์

บริสุทธิ์
สุวรรณกายี
ธนูธรรมทัศน์
กระต่ายอินทร์
เภาคา
วงษ์ขันธ์
นาคธน
วารายานนท์
ธรรมาวิวัฒน์
เทียมดี
อารมย์อุ่น
ใจเย็น
เผื่อนทิม
สายสมบัติ
พาณิชย์กุล
โชคไพบูลย์
เฉลิมวัฒน์
แจ้งแสงทอง
สังข์พงษ์
วงศ์วัฒนานุกุล
รอดโพธิ์ทอง
เปรมปรี
ผิวพรรณงาม
เครือวงษา

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์กฤษฎางค์
2. อาจารย์ชาติชาย

ไวยนันท์
อนุกูล

หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.)

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

เลขานุการ
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3. ผศ.ดร.ปรีชา
4. ผศ.สุวรรณา
5. ผศ.วิไลวรรณ
6. อาจารย์ศราวุธ
7. อาจารย์ศิริพันธ์
8. อาจารย์พิมพ์ระวี
9. อาจารย์วิทยา
10. อาจารย์อรุณี
11. อาจารย์ศศิวิมล

สุขเกษม
พันแสง
ฉ่าพิรุณ
เสียงแจ่ม
โรจนุตมะ
เรืองวัฒกี
ผุดผ่อง
เจริญทรัพย์
สุทธิสาร

ไปราชการ
ลาไปต่างประเทศ

ไปราชการ
ลาป่วย
ลาพักผ่อน
ลาไปต่างประเทศ

เริ่มประชุมเวลา 15.10 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 จัดกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมไทยเพื่อเยาวชน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภาควิชามนุษยศาสตร์และภาควิชาสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม
ค่า ยวัฒนธรรมไทยเพื่อเยาวชน น านักศึกษาไปเข้า ค่า ยวัฒนธรรมที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่า งวัน ที่ 4 – 6
เมษายน 2555 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1 และเอกสารหมายเลข 2)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 (เอกสาร
หมายเลข 3)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 มี
การแก้ไข ดังนี้
1. หน้า 3 ข้อ 1.3.2 ให้ตัดความว่า “จาก”
2. หน้า 3 ข้อ 3.1 แก้ไขจาก “ได้เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ในสาขาวิชาจาก Mr.Gemarro Martorilli”
เป็น “ได้เปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรของสาขาวิชา จาก Mr.Genarro Martorelli”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์
ประธานแจ้งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชามนุษยศาสตร์ ว่าได้ผลการประเมิน
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบที่ระดับคะแนน 3.80 และผลการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการภาควิชาสังคม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ได้ระดับคะแนน 3.80
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากคณะได้ปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เมื่อการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ปรับเปลี่ยนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้สอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพต่อไป
มติที่ประชุม พิจารณาและปรับแก้ไข ดังนี้
ปรัญชา พัฒนาทักษะ สร้างสรรค์ ความรู่ คู่คุณธรรม นาสู่ชุมชนและสากล
วิสัยทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความเป็นสากล
พันธกิจ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม
2. วิจัยเพื่อนาผลมาใช้เป็นฐานในการผลิตบัณฑิต พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาควิชามนุษยศาสตร์กับชุมชน
มหาวิ ทยาลั ย ในประเทศและต่ า งประเทศ ในด้ า นการจั ดการเรีย นการสอน การให้ บ ริ การทางวิ ช าการและ
ศิลปวัฒนธรรม
4. สืบสาน ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดการประชุมภาควิชามนุษยศาสตร์
ผศ.ทัศนี ย์ กระต่ายอิน ทร์ เสนอว่า ควรจัดประชุมมากกว่า ปีล ะ 1 ครั้ง อาจจัดประชุมภาควิช า
มนุษยศาสตร์ตอนเปิดภาคการศึกษาใหม่
5.2 การจัดประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง
ผศ.สารวม วารายานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย เสนอว่า หลังจากประกันคุณภาพแล้ว ควรมีการ
จัดประชุมสรุปผลการประเมินตนเองทั้งในระดับสาขาวิชา และระดับภาควิชามนุษยศาสตร์ เพื่อนามาใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจประกันคุณภาพได้
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
สุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม

