รายงานการประชุมภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 10/702
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
1. ผศ.เพชรรัตน์
2. อาจารย์กฤษฎางค์
3. อาจารย์กันยา
4. ดร.กัลยา
5. อาจารย์ชาติชาย
6. อาจารย์ชุติมา
7. ผศ.ทัศนีย์
8. ผศ.ดร.ปรีชา
9. ผศ.วันดี
10. ผศ.ดร.ศิริพร
11. อาจารย์ศิริพันธ์
12. ผศ.ศรีสุภา
13. ผศ.สารวม
14. ผศ.สุนิศา
15. ผศ.สุวรรณา
16. อาจารย์เสน่ห์
17. อาจารย์ญาณเทพ
18. อาจารย์นิธิชญา
19. อาจารย์พิจิตรา
20. อาจารย์พิมพ์ระวี
21. อาจารย์ภัทราพร
22. อาจารย์ภาคภูมิ
23. อาจารย์วิทยา
24. อาจารย์วิภาศิริ
25. อาจารย์สาธิตา
26. อาจารย์ศศิลักษณ์

บริสุทธิ์
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
ไวยนันท์
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษา
วุฒิเกียรติไพบูลย์
สุวรรณกายี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
อนุกูล
ธนูธรรมทัศน์
กระต่ายอินทร์
สุขเกษม
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เภาคา
วงษ์ขันธ์
โรจนุตมะ
นาคธน
วารายานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
ธรรมาวิวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
พันแสง
เทียมดี
อารมย์อุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.)
ใจเย็น
พาณิชย์กุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
เรืองวัฒกี
โชคไพบูลย์
เฉลิมวัฒน์
ผุดผ่อง
แจ้งแสงทอง
สังข์พงษ์
รอดโพธิ์ทอง
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27. อาจารย์พลฤทธิ์
28. ผศ.รัชดา
29. นางสุภรัตน์
ผู้ไม่มาประชุม
1. ผศ.วิไลวรรณ
2. อาจารย์ศราวุธ
3. อาจารย์นิเวศ
4. อาจารย์นิลวรรณ
5. อาจารย์สุธินี
6. อาจารย์ศศิวิมล
7. อาจารย์อรอุมา
8. อาจารย์อรุณี

ผิวพรรณงาม
พงศ์ไพรรัตน์
เครือวงษา
เลขานุการ

ฉ่าพิรุณ
เสียงแจ่ม
เผื่อนทิม
สายสมบัติ
วงศ์วัฒนานุกุล
สุทธิสาร
เปรมปรี
เจริญทรัพย์

ขาด
ขาด
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาไปต่างประเทศ
ขาด
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
1.1 นโยบายภาควิชามนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (เอกสารหมายเลข 1)
ประธานที่ ป ระชุ ม แจ้ ง ให้ ท ราบว่ า ภาควิ ช ามนุ ษ ยศาสตร์ ได้ ก าหนดนโยบายภาควิ ช า
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานของสาขาวิชา และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน (ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
1.2 นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม
1.3 นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
1.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านศิลปะและวัฒนธรรม
1.5 ส่ งเสริ มให้ นั กศึกษาเข้าร่ว มกิจกรรมการประชุมวิช าการ หรือนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ
1.6 ส่ งเสริ มให้ นั กศึกษาเข้า ร่ว มกิ จกรรม และได้รั บรางวัล ด้า นคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับชาติ
1.7 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
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1.8 จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพและบริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา
ปัจจุบันและศิษย์เก่า
1.9 พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
1.10 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ตาม TQF
2. การพัฒนาอาจารย์
2.1 อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยเน้นประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
2.3 อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.4 อาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
2.5 อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
2.6 อาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
2.7 อาจารย์ผลิตหรือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารประกอบการสอน เอกสาร
คาสอน ตารา ชุดแผ่นใส มัลติมีเดีย บทเรียนออนไลน์
2.8 อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ
3. การบริการทางวิชาการ
3.1 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
3.2 บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3.3 ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ (แนวพระราชดาริทฤษฎี
ใหม่ แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง)
3.4 ส่งเสริม เผยแพร่ ทานุบารุง และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
4.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
4.2 จัดทารายงานการประเมินตนเอง
4.3 นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม
4.4 สร้ า งเครื อข่ ายการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ กิจ กรรมด้า นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
ระหว่างสถาบัน
1.2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 2)
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ภาควิชามนุษยศาสตร์ ได้ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับสาขาวิชา ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมยูงทอง มีผลการประเมินดังนี้
สาขาวิชาภาษาไทย
ได้คะแนน 3.36 การดาเนินงานระดับพอใช้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
ได้คะแนน 3.35 การดาเนินงานระดับพอใช้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ได้คะแนน 3.06 การดาเนินงานระดับพอใช้
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้คะแนน 4.30 การดาเนินงานระดับดี
สาขาวิชาดนตรี (ค.บ.)
ได้คะแนน 2.97 การดาเนินงานระดับพอใช้
สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.)
ได้คะแนน 3.05 การดาเนินงานระดับพอใช้
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ได้คะแนน 3.37 การดาเนินงานระดับพอใช้
สาขาวิชาภาษาจีน
ได้คะแนน 3.24 การดาเนินงานระดับพอใช้
สาขาวิชาศิลปกรรม
ได้คะแนน 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
1.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับสาขาวิชา
1.3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า สาขาวิชาส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 คือ
เกณฑ์ข้อ 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า เกณฑ์ข้อ 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า ดังนั้น ปีการศึกษา 2555 คณะจะจัดงานคืนสู่เหย้า จึงควรจัด
กิจกรรมให้ศิษย์เก่า ตามเกณฑ์ข้อ 4 และข้อ 5 และจะสามารถผ่านเกณฑ์ข้อ 6 ได้อีกหากมีการประเมิน
กิจกรรม
1.3.2 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 3.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า โดยคณะได้ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการทุก
ปี แต่ยังขาดการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาอีก 4 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1.3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ควรมีการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิจัยในชั้น
เรียน และควรประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 5 ประเด็น ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณ ศูนย์ให้
คาปรึกษาสนับ สนุ นงานวิจัย แหล่งค้นคว้าข้อมูล สนับสนุนงานวิจัย ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
1.3.4 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ควรมีการสารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ
หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการกาหนดทิศทางและการจัดทาแผนการบริการทาง
วิชาการ
1.3.5 ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5.2.1 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการในการส่งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริต่ออาจารย์ประจา
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ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การจัดทาแผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ปีงบประมาณ 2555 มติที่ประชุมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การรวมของทุกสาขาวิชาไว้ในแผนปฏิบัติการเดียวกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5.2.1 ร้อยละของ
กิจกรรมหรือโครงการในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริต่ออาจารย์
ประจา ดังนั้น ปีงบประมาณ 2556 สาขาวิชาควรมีแผนปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริหรือ
หากมีแผนปฏิบัติการเดียวที่เป็นของคณะ สาขาวิชาสามารถขออนุมัติโครงการเพื่อขอใช้เงิน ซึ่งจะทาให้มี
หลักฐานสาหรับตัวบ่งชี้ย่อยที่ 5.2.1
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 (เอกสาร
หมายเลข 3)
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 โดย
ไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
สุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม

