รายงานการประชุมหัวหน้าภาค – หัวหน้าสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2/2555
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 11.15 น. ณ ห้องประชุมยูงทอง
-----------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.วันดี
2. ผศ.ศรีสุภา
3. ดร.ชัยพัฒน์
4. ดร.ชาติชาย
5. ผศ.เพชรรัตน์
6. อาจารย์มยุรี
7. ผศ.สารวม
8. อาจารย์พิจิตรา
9. ดร.กัลยา
10. อาจารย์สุนิศา
11. อาจารย์สุธินี
12. อาจารย์วิทยา
13. อาจารย์ญาณเทพ
14. อาจารย์อรุณี
15. อาจารย์ราณี
16. อาจารย์จันทวัน
17. อาจารย์ชัยวัฒน์
18. นางสุภรัตน์
19. อาจารย์นิเวศ

เภาคา
นาคธน
ทรัพย์เที่ยง
อนุกูล
บริสุทธิ์
ทรัพย์เที่ยง
วารายานนท์
พาณิชย์กุล
สุวรรณกายี
ธรรมาวิวัฒน์
วงศ์วัฒนานุกุล
ผุดผ่อง
อารมย์อุ่น
เจริญทรัพย์
ถนอมปัญญารักษ์
เบ็ญจวรรณ์
มัจฉาธิคุณ
เครือวงษา
เผื่อนทิม

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์/หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ค.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ศศ.บ.
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ผศ.ดร.ปรีชา

สุขเกษม

ติดสอน

เริ่มประชุม เวลา 11.20 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 การจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชา
ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 16/203 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะวิชาทุกคณะประสาน
กับสาขาวิชาในการจัดทาแผนพัฒนาสาขาวิชาให้ชัดเจน โดยต้องดูว่าสาขาวิชาใดจะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ
การจัดหาครุภัณฑ์ และแต่ละคณะจะต้องมองว่าจะให้สาขาวิชาใดเป็นเลิศในปี พ.ศ. ใด
1.2 การประเมินคณะวิชาที่ยังไม่ผ่านการประเมินของ สมศ.
ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ทราบว่า การประเมินคณะวิชาที่ยังไม่ผ่านการประเมินของ สมศ. นั้น ถ้า
มีคณะวิชาไม่ผ่านการประเมินของ สมศ. ถึง 2 คณะวิชา จะทาให้มหาวิทยาลัยไม่ผ่านการประเมินของ สมศ. ไปด้วย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 1 ใน 3 คณะ ที่ไม่ผ่านการประเมินของ สมศ. สิ่งที่ไม่ผ่านในเรื่อง คุณภาพของผลงาน
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ค้นคว้าอิสระ) การพัฒนาอาจารย์ (วุฒิการศึกษา) งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตลอดจนการทาผลงานวิชาการ
1.3 เร่งรัดการใช้งบประมาณปีงบประมาณ 2555
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเร่งรัดการใช้งบประมาณปีงบประมาณ 2555 โดยให้
ทุกคณะวิชาที่มีปัญหาการใช้เงิน ให้สาขาวิชาตรวจสอบโครงการ และให้สาขาวิชาใช้เงินให้หมด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
31. การสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปีงบประมาณ 2555
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมไทย การแสดงเพลงฉ่อย จะ
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการแสดง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กาหนดการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า คณะได้จัดทากาหนดการโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย วันพุธที่ 15
กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.30 น. - 16.30 น.

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า กาหนดการมีดังนี้
11.30 น.
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม, ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด
11.30-12.30 น. การบรรยายและปฏิบัติการประดิษฐ์พวงมะโหด บริเวณหน้าอาคาร 2
11.30-13.00 น. ประกวดมารยาทสาหรับนักศึกษา ณ เวทีกลางของงาน
12.00-12.15 น. พิธีเปิดงาน โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
12.15-13.00 น. การแสดงราวงย้อนยุค โดยสาขาวิชาดนตรีฯ
13.00 น.
เริ่มประกวดการแต่งกายชุดไทย
การแสดงสลั บ การประกวดของสาขาวิ ช า ได้ แ ก่ ภาษาไทย, ภาษาญี่ ปุ่ น ,
ภาษาจี น , ศิ ล ปกรรม, ดนตรี ภาษาอั ง กฤษ (ศศ.บ.) และภาษาอั ง กฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
15.15 น.
ประกาศผลประกวดมารยาทสาหรับนักศึกษา
15.20 น.
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดมารยาทสาหรับนักศึกษา
15.25 น.
ประกาศผลประกวดการแต่งกายชุดไทย
15.30 น.
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลประกวดการแต่งกายชุดไทย
15.30-16.15 น. การแสดงของสาขาวิชา (ต่อ)
16.30 น.
เสร็จสิ้นกิจกรรม ปิดงาน
(ระหว่างการจัดกิจกรรม มีการออกร้านอาหารของสาขาวิชาต่างๆ)
หมายเหตุ
1. การประกวดมารยาท สาขาวิชาละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน แต่งกายชุดนักศึกษา มารยาทที่ประกวดคือ
1) การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 2) การับของจากผู้ใหญ่ในท่านั่ง และ 3) การไหว้ครู อาจารย์ หรือผู้ใหญ่ ในท่ายืน
2. การประกวดชุดไทย สาขาวิชาละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน แต่งกายชุดไทยสมัยใดก็ได้แต่ต้องสอดคล้องกัน
เน้นการแนะนาตัว การนาเสนอรายละเอียดชุดที่ส่งเข้าประกวด ความสวยงาม ถูกต้องตามแบบแผนการแต่งกายนั้นๆ
ท่าทางการเดิน และความเหมาะสมกลมกลืนของชุดกับบุคลิกของผู้ประกวด
3. การบรรยายและปฏิบั ติ การประดิษ ฐ์ พวงมะโหด สาขาวิ ช าส่ ง นักศึก ษา สาขาวิช าละ 3 คน ไม่จากั ดเพศ
(นากรรไกรมาเอง)
4. นักศึกษาแต่ละสาขาทุกคนที่เข้าร่วมงานลงทะเบียนที่หน้าคณะฯ พร้อมแต่งกายด้วยชุดไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การเสนอรายวิชาศึกษาทั่วไป
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการให้ทุกคณะวิชา เสนอ
วิชาการศึกษาทั่วไป (เฉพาะวิชาเลือก) ที่แต่ละคณะกาหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนเหมือนกันทุกสาขาวิชา โดยกาหนดดังนี้

1. ภาษาอังกฤษ เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
(บังคับ 6 หน่วยกิต)
2. ให้เลือกแยกเป็นกลุ่มวิชา ได้แก่
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
ให้ทุกคณะวิชาเสนอที่งานเลขานุการ สานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
มติที่ประชุม ไม่เห็นด้วยกับมหาวิทยาลัย ในการเลือกรายวิชา แต่ละคณะวิชามีความหลากหลายใน
สาขาวิชา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ข้อสรุปดังนี้
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ คือ ศท 0011011 สถานการณ์โลกปัจจุบัน
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ คือ ศท 0022011 การรู้สารสนเทศ
ศท 0022013 ชีวิตกับสุนทรียภาพ
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- ภาษาไทย คือ ศท 0033012 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษ คือ ศท 0033013 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ศท 0033014 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
- ภาษาต่างประเทศ คือ ศท 0033015 การพูดภาษาอังกฤษสาหรับอุดมศึกษา
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิทยาศาสตร์ คือ ศท 0044014 สิ่งแวดล้อมในโลกของการเปลี่ยนแปลง
- กลุ่มคณิตศาสตร์ คือ ศท 0044018 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
- กลุ่มคอมพิวเตอร์ คือ ศท 0044020 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสังคมและเครือข่ายการเรียนรู้
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 13.00 น.

สุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม

