ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง ๔๐๙ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์
.....................................................
ผู้มาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สขุ กิจ
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา โต๊ะบุรินทร์
อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
อาจารย์ปวริส มินา
อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล
อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร
อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด ภูมโิ คกรักษ์
อาจารย์นาตยา อยู่คง
อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรี า ชิรเวทย์
อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิตวิ งศ์
อาจารย์ศุภฤกษ์ โออินทร์
อาจารย์สรุ ศักดิ์ ประดับถ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
นายกฤษดา ไพรวรรณ์
นางรสธร จันทร์สิงขรณ์

คณบดีคณะอักษรศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
ผู้แทนหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต
หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา
หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ
นักบริหารงานทัว่ ไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน
ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ

ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม
ลาประชุม

ผู้ไม่มาประชุม
๑
๒
๓
๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
อาจารย์อันนา คือเบล
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุม
-

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์
ในฐานะอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
กรรมการ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 อ.ศิวพร สุวรรณมณี

2

ชื่อคณะกรรมการ

- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อ.สันติชัย ปรีชาบุญฤทธิ์ - กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยงานที่เชิญ
หรือแต่งตั้ง
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน
11 มิ.ย.61
12 มิ.ย.61
11 มิ.ย.61
12 มิ.ย.61

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๓

วิทยากร
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

เรื่อง

ผู้เชิญ

ระยะเวลา

โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่ง คณะศิลปศาสตร์
5-6 มิ.ย.61
ทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2561 กิจกรรม
ที่ 1 พบผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อให้
คําแนะนําเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
2 ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล
โครงการทวนสอบภาควิชาภาษาปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์
6 มิ.ย.61
ตะวันออก ภาคปลาย
มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2560
เกษตรศาสตร์
3 ผศ.ดร.สมชาย สําเนียงงาม กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง
คณะศิลปศาสตร์
31 พ.ค.61
"การเปรียบเทียบคําเรียกสีและการรับรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สีในภาษาไทยของชาวกรุงเทพ กับ
ภาษาจีนของชาวฮั่นในนครหนานหนิง"

สถานที่
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาเขตเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ
ลํา
ดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
ผศ.ดร.กนก รุ่งกีรติกุล
อ.รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล
ผศ.วันชัย สีลพัทธ์กุล
อ.หทัยวรรณ
เจียมกีรติกานนท์
อ.ดร.กฤษณพงศ์
ทัศนบรรจง
ผศ.บุณฑริกา
เจริญชินวุฒิ
อ.ดร.ฟรานซีส
นันตะสุคนธ์
ผศ.สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว
น.ส.จารุกานต์
เปรมประสิทธิ์
น.ส.ชุลีพรรณ
เคารพธรรม

เรื่อง

ผู้จัด

ระยะเวลา

สถานที่

ระดมความคิด SU Research
สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 พ.ค. โรงแรมไมด้า แกรนด์
ศิลปากรกับกรอบวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 61
ทวารวดี นครปฐม
ปี 63
ประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้ง ศูนย์มานุษยวิทยา
ที่ 1 หัวข้อ "มานุษยวิทยาไทยในโลก สิรนิ ธร (องค์การ
วิชาการและสาธารณะ"
มหาชน)

โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับงาน
พัสดุเรื่อง "ขั้นตอนในการทําสัญญา"
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการ
ดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการ
SMARTS ครั้งที่ 8
ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ระดมความคิดสู่ยุทธศาสตร์
ชิรเวทย์
การวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ.ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
อ.สุรศักดิ์ ประดับถ้อย สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
"ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์"
อ.ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค์ การพัฒนาทักษะการดําน้ําและการ
วิจัยทางทะเล

กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไม่เบิก

8-9 มิ.ย. ศูนย์มานุษยวิทยา
ไม่เบิก
61
สิรนิ ธร (องค์การมหาชน)

8 มิ.ย.61 สํานักงานอธิการบดี
ไม่เบิก
พระราชวังสนามจันทร์
13 พ.ค. คณะมนุษยศาสตร์
ไม่เบิก
61
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
7 มิ.ย.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่เบิก
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะมนุษยศาสตร์และ 8 มิ.ย.61 มหาวิทยาลัยบูรพา
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค่าใช้
จ่าย

12-17 มหาวิทยาลัยศิลปากร
มิ.ย.61 วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

ไม่เบิก

เบิก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๔

การปฏิบัติงานอื่น ๆ
ลํา
ดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 ศ.ดร.บุษบา
กนกศิลปธรรม

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา
ชิรเวทย์
3 ผศ.ดร.สมชาย
สําเนียงงาม

4 รศ.สุวัฒนา
เลี่ยมประวัติ

ลักษณะงาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ จํานวน 5 เรื่อง เพื่อ
นําเสนอในการประชุมวิชาการ
- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญในโครงการจัดทํา
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศ
และล่ามแปล อาชีพผู้สอน
ภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ

หน่วยงานที่ปฏิบัติ

ระยะเวลา

ICBIR 2018, Thai-Nichi
Institute of Technology

15 พ.ค.1 มิ.ย.61

English for Specific Purposes 27 พ.ค.Journal
17 มิ.ย.61
วารสาร Veridian E-Journal
21 พ.ค.มหาวิทยาลัยศิลปากร
4 มิ.ย.61
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
1-30 มิ.ย.61
(ไทย-ญี่ปุ่น)

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 พ.ค.23 มิ.ย.61

สถานที่
-

-

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๒

รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่อง
กองบริการการศึกษาได้รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๓

สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จํานวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยขอให้คณะฯ แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา และวัน
เวลา ในการมอบทุนการศึกษาให้สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบด้วย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน รายงานความก้าวหน้า
ในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครัง้ ที่ ๓

สรุปเรื่อง
ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้รับอนุญาตให้ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
สาขาวิชาปรัชญา เพื่ อ เขี ย นตําราสํ าหรับ การเรียนการสอน รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุ ท ธศาสนาในชี วิต คนไทย
มีกําหนดระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้รายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ โดยได้ดําเนินการ
เขียนตํารา รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๗ พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย จํานวน ๓ บท ดังนี้
บทที่ ๗ บวช เรียน เขียน อ่าน ลูกผู้ชายไทยในร่มเงาศาสนา
- ความนํา
- เป้าหมายและความสําคัญของการบวชในพุทธศาสนา
- คติการบวชในสังคมไทย
- จากการบวชเพื่อการศึกษาสู่คติการบวชแทนค่าน้ํานม
- การบวชและการไถ่บาป
- บนเส้นทางแห่งศรัทธา พิธีกรรมและการฝึกตน
- สถานภาพทางสังคมของพระภิกษุ
- สรุปเนื้อหา
บทที่ ๘ สตรีไทยใต้ร่มเงาเถรวาท
- ความนํา
- แม่ชีและวิถีศรัทธาของผู้หญิงไทยในประวัติศาสตร์ที่สาบสูญ
- สถานภาพและบทบาททั่วไปของแม่ชี
- แม่ชีบนวิถีธรรม
- สามเณรีกับความรุนแรงทางวัฒนธรรมของรัฐ-ศาสนา
- เมื่อผู้หญิงไทยอยากบวชเป็นภิกษุณี
- สรุปเนื้อหา – พื้นที่ทางศาสนาสําหรับนักบวชสตรีในสังคมไทย

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๖

บทที่ ๙ วัดในฐานะพื้นที่ทางศาสนาและจิตวิญญาณของชุมชน
- ความนํา
- ความหมายของวัดและประเภทของวัด
- วัดในฐานะสิ่งสะท้อนความเชื่อ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
- การสร้างวัด
- แผนผังของวัด
- ปูชนียวัตถุ สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม
- พระสถูปเจดีย์และพระมหาธาตุ
- สถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนังและนัยความหมาย
- วัดในฐานะพื้นที่ทางศาสนาและจิตวัญญาณ
- สรุปเนื้อหา วัดในฐานะพื้นที่แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายงานความก้าวหน้าในการลาเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๒

รายงานผลการดําเนินการสอบ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สรุปเรื่อง
ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น การสอบ คณะอั ก ษรศาสตร์ ประจํ า ภาคการศึ ก ษาปลาย
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐ ได้ รายงานสรุป ผลการดํ าเนิ น งานสอบประจําภาคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานสอบประจํ า ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การอนุมัติทนุ อุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ให้แก่
อาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง

สรุปเรื่อง
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมือ่ วันที่ ๖
มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มมี ติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การถ่ายทอดอารมณ์ขันสะท้อนสังคม
ของนักเรียนจีนในศตวรรษที่ ๒๐” ของอาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง ซึ่งได้รับงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) และให้เสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัย
ที่ได้รับเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
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มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท
(หกพันบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๔

ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์แก่
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ รวม ๒ เรื่อง

สรุปเรื่อง
ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติจํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. บทความวิจยั เรื่อง ปัจจัยทีม่ ีผลต่อความอยากเรียนของผู้เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยแพร่ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒
(มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๑) : ๖๓ – ๘๘
ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล
๒. บทความวิจยั เรื่อง Tam Lum : A Chickencoop Chinaman as an Asian American Tragic
Hero เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับ International (Humanities,
Social Sciences and Arts) Vol.11 No.4 (Jan-June 2018) : ๖๑๖-๖๓๘
ผู้ขอรับทุน อาจารย์ศนิ ชาติอุดมเดช
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)
๖,๐๐๐ บาท
(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑)
ข้อ ๔.๑.๓ (๒)
๖,๐๐๐ บาท
(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑)
๑๒,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

กําหนดรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง
คณะกรรมการจัดทําร่างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่ง (ร่าง) ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ โครงสร้างรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
รายวิชาบังคับในแต่ละกลุ่มวิชามาให้คณะฯ พิจารณา และขอให้คณะฯ พิจารณากําหนดรายวิชาที่ต้องการเสนอใน
วิชาเลือก จํานวน ๖ หน่วยกิต โดยระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาซึ่งต้องสามารถตอบผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ทั้งนี้ต้องไม่มีเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชาเพื่อให้รายวิชา
ดังกล่าวสามารถเปิดให้นักศึกษาต่างคณะวิชาลงทะเบียนเรียนร่วมด้วยได้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
เป็นวิชาเลือกของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยก็ได้
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๘

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อไปนําเสนอในโครงการพัฒนา
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๖๑ ระหว่าง วันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี
หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ระเบียบวาระที่ ๔.๖

ขออนุมัติเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐
( ถอนเรื่อง )

ระเบียบวาระที่ ๔.๗

ภาควิชาสังคมศาสตร์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔

สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชา ๔๓๕ ๒๔๓ - ๕๔ ปรัชญาการเมือง
ที่ไม่ใช่ตะวันตก ดังนี้
เดิม
ใหม่
๔๓๕ ๒๔๓ - ๕๔ ปรั ช ญาการเมื อ งที่ ไม่ ใช่ ต ะวั น ตก ๔๓๕ ๓๑๕ - ๕๔ ปรั ช ญาการเมื อ งที่ ไม่ ใช่ ต ะวั น ตก
(Non-Western Political Philosophy)
(Non-Western Political Philosophy)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเปลี่ยนแปลงรหัสรายวิชาจาก ๔๓๕ ๒๔๓ - ๕๔ ปรัชญา
การเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก เป็น ๔๓๕ ๓๑๕ - ๕๔ ปรัชญาการเมืองที่ไม่ใช่ตะวันตก ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๘

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา
๐๘๒ ๑๐๒-๕๔ มนุษย์กับการสร้างสรรค์

สรุปเรื่อง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ส ราวุ ท ตั น ณี กุ ล ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช า ๐๘๒ ๑๐๒ มนุ ษ ย์ กั บ การ
สร้างสรรค์ ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๒-๕๔ มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาววนัสนันต์ เมฆวิไล รหัสประจําตัว ๐๗๕๑๐๗๑๓ จากค่าระดับคะแนน
F เป็น D เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนของผู้ประสานงานรายวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๒
มนุษย์กับการสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาววนัสนันต์ เมฆวิไล รหัสประจําตัว
๐๗๕๑๐๗๑๓ จากค่าระดับคะแนน F เป็น D ต่อไปได้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

หน้า ๙

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข
และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายได้ค่าบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์

สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรสําหรับใช้
แทนประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรค่าบริการทางวิชาการให้แก่
หน่วยงานและบุคลากร ที่ถูกยกเลิกโดยผลของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายได้ค่าบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ โดยให้ตัดกรณีโครงการบริการวิชาการที่มีวงเงินเกิน ๕ ล้าน
บาทขึ้นไป ออกไปทั้งหมด และตัดข้อความ “กรณีโครงการบริการวิชาการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ให้จัดสรร
ค่าบริการทางวิชาการให้แก่หน่วยงานและบุคลากร ดังนี้” และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๐ การรับบุคลากรแลกเปลี่ยนจาก Qingdao University
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ แจ้งว่า Qingdao University ประสงค์จะส่ง
Mr. Liang Chen มาเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ โดยจะปฏิบัติงานตามที่คณะอักษรศาสตร์และ
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกมอบหมาย ทั้งนี้ Mr. Liang Chen ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาไทยสําหรับ
ชาวต่างชาติและรายวิชาอื่น ๆ ตามที่คณะฯ เห็นสมควร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับ Mr. Liang Chen มาเป็นบุคลากรแลกเปลี่ยนที่
คณะอักษรศาสตร์ และอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาไทยสําหรับชาวต่างชาติและรายวิชาอื่น ๆ ตามที่
คณะฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ ให้แต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)
๑. อาจารย์นาตยา อยู่คง*
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์*
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมมณีวงศ์
๔. อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้า ๑๐

อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์นาตยา อยู่คง*
๒. อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ
๓. อาจารย์เจริญ คัมภีรภาพ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์*
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรตามรายละเอียด
ที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๒ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชีย
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์*
๒. อาจารย์นาตยา อยู่คง
๓. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์*
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่)
๑. อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย
๒. อาจารย์นาตยา อยู่คง*
๓. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ วศินนิติวงศ์
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล
๕. อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน*

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๓ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม*
๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต*
๔. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุปผา
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
๖. อาจารย์วีณา วุฒิจํานงค์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย
๙. รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๑๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ
*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หน้า ๑๑

อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่)
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง*
๒. อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล*
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต*
๔. อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุปผา
๕. อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
๖. อาจารย์วีณา วุฒิจํานงค์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย
๙. รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
๑๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรตาม
รายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา
๔๕๐ ๑๑๕ นิเวศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สรุปเรื่อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ ผู้สอนรายวิชา ๔๕๐ ๑๑๕ นิเวศวัฒนธรรมและการ
ท่ องเที่ ยว ประสงค์ จะขอแก้ ไขค่ าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๑๕ นิ เวศวัฒ นธรรมและการท่ องเที่ ยว ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษาจํานวน ๖ ราย ดังนี้
รหัสประจําตัว
๐๕๕๗๐๕๔๔
๐๕๕๘๐๕๕๔
๐๕๕๘๐๕๕๕
๐๕๕๘๐๕๘๗
๐๕๕๘๐๖๐๗
๐๕๕๘๐๖๘๕

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกุศลิน สุโกรัตน์
นางสาวฐานิตา เลิศมงคลนาม
นางสาวณฐกร ศรีสําโรง
นางสาวชลนิภา เหลาเวียง
นายปิญญ์ชาน์ แก้วระย้า
นางสาวพชรมน มูลใจ

ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่
B+
A
B+
A
B+
A
B+
A
B+
A
B+
A

ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการปัดค่าเศษของการรวมคะแนน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

หน้า ๑๒

มติ
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๑๕
นิเวศวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนักศึกษาทั้ง ๖ ราย ตามที่เสนอ
ต่อไปได้
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๕ เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์
สรุปเรื่อง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ประสงค์แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์
๓. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เห็ น ชอบให้ แ ต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาหลั ก สู ต ร
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจ้งกองบริการการศึกษาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑๖ ผลการประเมินการสอนและเอกสารคําสอนของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์ (วาระลับ)
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ์
ผู้จดรายงานการประชุม

