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

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

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

ผู้ไม่เข้าประชุม
1. ดร.ชาติชาย

อนุกูล

ติดกิจกรรมของสาขาวิชา

เริ่มประชุม เวลา 11.20 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2554
โดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 3 ผศ.สารวจ แก้ไขเป็น ผศ.สารวม
หน้าที่ 3 “ร้องเพลงพวงมาลัย” แก้ไขเป็น “ร้องเพลงพื้นบ้าน (เพลงเกี่ยวข้าว)”
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
31. การสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปีงบประมาณ 2555
ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบว่า การจัดกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะมีงบประมาณ
จานวน 68,000 บาท แต่ให้สาขาวิชาใช้งบประมาณที่สาขาวิ ชาตั้งไว้ก่อน ถ้าไม่เพียงพอจึงมาใช้งบประมาณของคณะ และ
ขอไฟล์การเสนอกิจกรรมได้ที่คุณ จุฑามาศ ฉิมช้าง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจาปีงบประมาณ 2555
ประธานที่ ประชุมแจ้ งให้ ทราบว่ า คณะได้ มี การก าหนดวั นจัดกิ จกรรมการสื บสานวั ฒนธรรมไทย
ประจาปีงบประมาณ 2555 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เริ่มงานเวลา 11.30 น. จัดงาน ณ หน้าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในรูปแบบ “งานวัด” มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน โดยมอบหมายให้สาขาวิชาวางแผนการจัดกิจกรรม
ของสาขาวิชา แล้วนาเสนอในที่ประชุม
ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า คณะจะจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การประกวดมารยาทไทย ให้สาขาวิชาส่งนักศึกษา สาขาวิชาละ 2 คน ชาย และหญิง (แต่งกาย
ด้วยชุดนักศึกษา) การประกวดมีดังนี้ 1. การไหว้เบญจางคประดิษฐ์ 2. การรับของจากผู้ใหญ่ 3. การไหว้, การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่
2. การประกวดการแต่งชุดไทย โดยให้สาขาวิชาส่งนักศึกษาสาขาวิชาละ 2 คน ชาย 1 และหญิง 1
แต่งกายชุดไทยสมัยใดก็ได้ เน้นการแนะนาตัว การนาเสนอรายละเอียดชุดที่ส่งเข้าประกวด ความสวยงาม ถูกต้องตามแบบ
แผนการแต่งกายนั้นๆ ท่าทางการเดิน และความเหมาะสมกลมกลืนของชุดกับบุคลิกของผู้ประกวด
3. ให้สาขาวิชาจัดซุ้มของสาขาวิชา โดยเน้นความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย
4. การบรรยายและปฏิบัติการประดิษฐ์พวงมโหตร ให้สาขาวิชาส่งนักศึกษา สาขาวิชาละ 3 คน ไม่
จากัดเพศ

อาจารย์จันทวัน เบ็ญจวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศึกษา เสนอว่า สาขาวิชาสังคมศึกษาจะจัดซุ้ม
เกี่ยวกับ “ขนมไทย และงานใบตอง” โดยขอพื้นที่ 2 ซุ้ม และจะเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่อง ขนมไทย และงานใบตอง
อาจารย์ชัยวัฒน์ มัจฉาธิคุณ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอว่า จะจัดกิจกรรมปาเป้า
อาจารย์ญาณเทพ อารมย์อุ่น หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ศศ.บ. เสนอว่า จะจัดการแสดงเพลงฉ่อย
และการบรรเลงดนตรีในงาน
อาจารย์พิจิตรา พาณิชย์กุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เสนอว่า จะจัดการแสดง 1 ชุด
ดร.กัลยา สุวรรณกายี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. เสนอว่า จะจัดการแสดง 1 ชุด
ผศ.สารวม วารายานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ค.บ. เสนอว่า จะจัดการแสดง “ร้องเพลง
พื้นบ้าน (เพลงเกี่ยวข้าว)”
ผศ.สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เสนอว่า จะจัดการแสดง “ราบงโอโดริ”
อาจารย์สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน เสนอว่า จะจัดการแสดง 1 ชุด และจัดซุ้ม
ขายขนม, น้าไทยๆ
อาจารย์อรุณี เจริญทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม เสนอว่า จะจัดการแสดง “โขน” และจัดซุ้ม
เกี่ยวกับขนม 4 ถ้วย คือ บัวลอย (ข้าวตอก), ไอ้ตื้อ (ข้าวเหนียว), ไข่กบ (เม็ดแมงลัก), นกปล่อย (ลอดช่อง)
อาจารย์ราณี ถนอมปัญญารักษ์ หัวหน้าสาขาวิช านิติศาสตร์ เสนอว่า จะจัดซุ้มเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชาวบ้าน “วิถีไทย”
อาจารย์มยุรี ทรัพย์เที่ยง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์/หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เสนอ
ว่า จะจัดกิจกรรม ตักไข่, ปาลูกโป่ง, ไอติมหลอด, ขนมจีน
มติที่ประชุม รับทราบ และเชิญเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.15 น. ณ
ห้องประชุมยูงทอง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อม และให้สาขาวิชาจัดทารายละเอียด ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวด, ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมการสอนตัดพวงมโหตร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 13.00 น.

สุภรัตน์ เครือวงษา
บันทึกการประชุม

