ฉบับรับรอง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันจันทร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ หองประชุมหมอมหลวงปน มาลากุล อาคารอักษรศาสตร ๑ คณะอักษรศาสตร
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting
.....................................................
ผูมาประชุม
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
ศาสตราจารย ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ
อาจารย ดร.พิภู บุษบก
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล
นายกฤษดา ไพรวรรณ
นางรสธร จันทรสิงขรณ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

รองศาสตราจารยทวีศักดิ์ ปนทอง
อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
ผูชวยศาสตราจารยบุหลัน กุลวิจิตร
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค บุญหนุน
อาจารย ดร.นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย
รองศาสตราจารยวนั ชัย สีลพัทธกุล
อาจารยภาณุพนั ธ จันทรเฟอง
อาจารยอาภากร หาญนภาชีวนิ
อาจารยศิวพร สุวรรณมณี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก รุงกีรติกุล
ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
อาจารย ดร.ณัฐภรณ สถิตวราทร
ผูชวยศาสตราจารยนาตยา อยูค ง
รองศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร
อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา

ผูเขารวมประชุม

๑ อาจารย ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร
๒ อาจารย ดร.ปวริส มินา

คณบดีคณะอักษรศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจยั
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา
ผูแทนสายสนับสนุน
หัวหนางานบริหารและธุรการ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผูชวยเลขานุการฯ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา
หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต
หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร
หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร
หัวหนาภาควิชาปรัชญา
หัวหนาภาควิชาภาษาไทย
หัวหนาภาควิชาภาษาปจจุบนั ตะวันออก
หัวหนาภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน
หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ
หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ
ผูแทนจากคณาจารยประจําคณะฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูชวยคณบดีฝา ยวิชาการ
รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนา ๒

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑ นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน
๒ นางสาววรรณา วงษธง

หัวหนางานคลังและพัสดุ
หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี

ผูไมมาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑.๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๑.๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตรครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ)
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ) แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ
โดยไมมีการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒.๑

บุคลากร

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๓
(ไมมี)

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การดําเนินการดานหลักสูตร

หนา ๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓ และครั้งที่ ๔)
สรุปเรื่อง
กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบและประเมิ นผลการศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ครั้งที่ ๓
จํานวน ๒๘ ราย
ครั้งที่ ๔
จํานวน ๓ ราย
รวมทั้งสิ้น
จํานวน ๓๑ ราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๒๘ ราย และครั้งที่ ๔ จํานวน ๓ ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๑ ราย และ
ใหเสนอกองบริหารงานวิชาการเพื่อเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๒ ขอหารือเงื่อนไขวิชาเอกและวิชาโท หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
รองคณบดีฝายวิช าการ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา จากการตรวจสอบ มคอ.๒ ของหลักสูต ร
อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔ สาขาวิชาตาง ๆ พบวาเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกวิชาเอกและวิชาโทมีความไม
ชัดเจนอาจทําใหนักศึกษาและบุคลากรดําเนินการเลือกวิชาเอกและวิชาโทไดไมถูกตอง ดังนั้น เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนในเรื่องดังกลาวจึงขอหารือในประเด็นตอไปนี้
ประเด็น ที่ ๑ นักศึ กษาสามารถเขาศึ กษาวิชาเอกและวิชาโทในหลักสูต รเดียวกัน ไดห รือไม เนื่องจาก
มคอ.๒ ของหลักสูตรไมมีการระบุไว
ประเด็นที่ ๒ บางหลักสูตรยังไมไดกําหนดรายวิชาที่เปนวิชาโทสหสาขาวิชาได
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหหัวหนาภาควิชาประชุมหารือกับประธานหลักสูตร
ของภาควิชา ใน ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ กรณี ที่หลักสูตรนั้นมีหลายสาขาวิชา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาเอก
และสาขาวิชาโท ในหลักสูตรเดียวกันไดหรือไม
ประเด็นที่ ๒ ใหกําหนดรายวิชาที่เปนวิชาโทสหสาขาวิชา
ทั้งนี้ ใหเสนอขอมูลกลับมายังงานบริการการศึกษาภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนา ๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับแผนรางหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง
สรุปเรื่อง
ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงคขอปรับแผนการรางหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ในประเด็นตอไปนี้
๑. เปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เปน
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต
๒. กําหนดแผนการเปดสอนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต จาก ภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕ เปน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๖
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปรับแผนการรางหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ไดตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
๑. เพิ่มรายวิชาที่เปนสหสาขาวิชา จํานวน ๒๐ รายวิชา ไดแก
(๑) ๔๑๒ ๒๑๒ ภาษาศาสตรเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Linguistics)
(๒) ๔๑๒ ๒๑๓ สัทศาสตรภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Phonetics)
(๓) ๔๑๒ ๒๑๔ โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ
๓(๓-๐-๖)
(English Grammatical Structure)
(๔) ๔๑๒ ๒๒๒ การอานและการเขียน
๓(๓-๐-๖)
(Reading and Writing)
(๕) ๔๑๒ ๒๒๓ การเขียนเพื่อวัตถุประสงคเชิงวิชาการ
๓(๓-๐-๖)
(Writing for Academic Purposes)
(๖) ๔๑๒ ๒๒๔ การแปลอังกฤษเปนไทย ๑
๓(๓-๐-๖)
(English-Thai Translation I)
(๗) ๔๑๒ ๒๒๕ การอานเชิงวรรณศิลป
๓(๓-๐-๖)
(Literary Reading)
(๘) ๔๑๒ ๒๓๑ การพูดในที่ชุมชน
๓(๓-๐-๖)
(Public Speaking)
(๙) ๔๑๒ ๒๓๒ การอภิปรายกลุม
๓(๓-๐-๖)
(Group Discussion)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(๑๐) ๔๑๒ ๒๓๓ การพัฒนาทักษะการอาน
(Reading Skills Development)
(๑๑) ๔๑๒ ๒๓๔ การอานบทความและสารคดี
(Non-Fiction Reading)
(๑๒) ๔๑๒ ๒๓๕ ภาษาอังกฤษในสื่อ
(English through Media)
(๑๓) ๔๑๒ ๒๓๖ การอานเชิงวิจารณ
(Critical Reading)
(๑๔) ๔๑๒ ๒๓๗ การเขียนเชิงสรางสรรค
(Creative Writing)
(๑๕) ๔๑๒ ๒๓๘ วัฒ นธรรมของชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษเปน เจาของ
ภาษา
Cultures of the English Native Speakers)
(๑๖) ๔๑๒ ๒๓๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(English for Business Communication)
(๑๗) ๔๑๒ ๒๔๐ การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(English Writing for Business Purposes)
(๑๘) ๔๑๒ ๒๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว
(English for Tourism)
(๑๙) ๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพื่อวัตถุประสงคการทองเที่ยว
(Writing for Tourism Purposes)
(๒๐) ๔๑๒ ๒๔๓ ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ
(English for Hospitality Industry)

หนา ๕

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

๒. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพื่อวัตถุประสงคการทองเที่ยว
เดิม
ใหม
๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพื่อวัตถุประสงคการทองเที่ยว
๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพื่อวัตถุประสงคการทองเที่ยว
๓(๓-๐-๖) (Writing for Tourism Purposes)
๓(๓-๐-๖) (Writing for Tourism Purposes)
การเขียนเพื่อการทองเที่ยวและการนําเที่ยว แผนการ การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว แหลง
เดินทาง บทบรรยายนําเที่ยว เอกสารการสงเสริมการ ทองเที่ยว กิจกรรมทางการทองเที่ยว สิ่งอํานวยความ
ทองเที่ยว ใบปลิว แผนพับ ประกาศโฆษณา คูมือ จุล
สะดวก สินคาและบริการทางการทองเที่ยว
สารและสื่ออิเล็กทรอนิกส
English writing for promoting tourism; tourist
attractions, tourism activities, tourism facilities
Writing for tourism: itineraries, tour
commentaries, tourist promotional documents, and services.
leaflets, brochures, announcements,
advertisements, travel guides, booklets and
electronic media.

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนา ๖

๓. เพิ่มขอความในสวนเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาอังกฤษ ดังนี้
นักศึกษาที่ประสงคจะศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตองเลือกศึกษาวิชาสาขา
ระดับตนของคณะฯ ดังนี้
วิชาสาขาระดับตน จํานวน ๙ หนวยกิต
๔๑๒ ๑๐๑ การฟงและการพูดเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Fundamental Listening and Speaking)
๔๑๒ ๑๐๒ การอานและการเขียนเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Fundamental Reading and Writing)
๔๑๒ ๑๐๓ การอานบันเทิงคดีเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Fiction Reading)
ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสงคจะเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเอกตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ของรายวิชาสาขาระดับตนไมต่ํากวา ๓.๐๐ และนักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาสาขาระดับตนของสาขาวิชาอื่นอีก
๖ หนวยกิต
นักศึกษาที่ประสงคจะเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาโทตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาสาขาระดับตนตั้งแต ๒.๐๐ ขึ้นไป โดยอยูในดุลยพินิจของภาควิชาฯ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพิ่มรายวิชาที่เปนสหสาขาวิชา จํานวน ๒๐ รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา ๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพื่อวัตถุประสงคการทองเที่ยว และเพิ่มขอความในสวนเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอก
และวิชาโทภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๕ ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาปจจุบันตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ดังตอไปนี้
๑. ๔๔๒ ๒๓๖ การแปลภาษาญี่ปุนแบบลาม (Japanese Interpretation)
จาก ๒(๑-๒-๓) หนวยกิต เปน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต
๒. ๔๔๓ ๒๓๔ การแปลภาษาเกาหลีแบบลาม (Korean Interpretation)
จาก ๒(๑-๒-๓) หนวยกิต เปน ๓(๒-๒-๕) หนวยกิต
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนา ๗

มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๖ ภาควิชาประวัติศาสตร ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙
สรุปเรื่อง
ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร ประสงค ข อปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร ดังนี้
๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มรายวิชาในกลุม
รายวิชาโท รายวิชาเลือกเสรี จํานวน ๔ รายวิชา ไดแก
(๑) ๔๑๕ ๒๔๓ ขบวนการคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๓(๓-๐-๖)
( The Communist Movements in Southeast
Asia)
(๒) ๔๑๕ ๒๔๔ ประวัติศาสตรเอเชียใตกอนคริสตศตวรรษที่ ๑๘
๓(๓-๐-๖)
th
(History of South Asia Prior to the 18 Century)
(๓) ๔๑๕ ๒๔๕ ประวัติศาสตรเอเชียใตสมัยใหม
๓(๓-๐-๖)
(History of Modern South Asia)
(๔) ๔๑๕ ๒๔๖ ประวัติศาสตรประเทศแถบเทือกเขาหิมาลัย
๓(๓-๐-๖)
(History of Himalayan Countries)
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔
แกไขชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา ดังนี้
เลขหนา
ขอมูลเดิม
๑๔๓ ๔๑๕ ๓๑๗ โลกในสมัยสงครามเย็น ๓(๓-๐-๖)
(The World in the Cold War)
โลกและสงครามเย็น ค.ศ.๑๙๔๕ ๑๙๙๑ การเริ่มตนและขยายตัวของสงครามเย็น
จากยุโรปสู๑๔๕ภูมิภาคตาง ๆ จีนกับสงครามเย็น
สมัยผอนคลายความตึงเครียด ค.ศ.๑๙๖๑ ๑๙๖๙ สงครามเย็นใหมในทศวรรษ ๑๙๘๐ การ
สิ้นสุดสงครามเย็นในยุโรป ค.ศ.๑๙๘๕ - ๑๙๙๑
The World during the Cold War
(1945 – 1991); the development and
spread of the Cold War from Europe to
other regions; China and the Cold War;
Détente 1961 – 1969; the new Cold War in
the 1980s; the end of Cold War in Europe
(1985 - 1991).

ขอมูลแกไข
๔๑๕ ๓๑๗ โลกในสมัยสงครามเย็น ๓(๓-๐-๖)
(The World in the Cold War)
โลกและสงครามเย็น ค.ศ.๑๙๔๕ ๑๙๙๑ การเริ่มตนและขยายตัวของสงครามเย็นจาก
ยุโรปสูภูมิภาคตาง ๆ จีนกับสงครามเย็น สมัยผอน
คลายความตึงเครียด ค.ศ.๑๙๖๑ - ๑๙๖๙ สงคราม
เย็นใหมในทศวรรษ ๑๙๘๐ การสิ้นสุดสงครามเย็น
ในยุโรป ค.ศ.๑๙๘๕ - ๑๙๙๑
The World during the Cold War
(1945 – 1991); the development and spread
of the Cold War from Europe to other
regions; China and the Cold War; Détente
(1961 – 1969); the new Cold War in the
1980s; the end of Cold War in Europe (1985
- 1991).

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เลขหนา

ขอมูลเดิม
๔๑๕ ๓๒๒ ประวัติศาสตรกับภาพยนตร ๓(๓-๐-๖)
(History in Film)
การวิเคราะหขอเท็จจริงและประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตรที่ถายทอดในภาพยนตรที่
จําลองเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของโลก
การพิจารณาภาพยนตรที่สะทอนประวัติชีวิตบุคคล
สําคัญ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ
Analysis of historical facts and
significant issues depicted in films
simulating important events in world
history; examination of films portraying
biographies of famous figures, ways of life,
tradition and culture of various countries.

หนา ๘

ขอมูลแกไข
๔๑๕ ๓๒๒ ประวัติศาสตรในภาพยนตร ๓(๓-๐-๖)
(History in Film)
การวิเคราะหขอเท็จจริงและประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตรที่ถายทอดในภาพยนตรที่
จําลองเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของโลก
การพิจารณาภาพยนตรที่สะทอนประวัติชีวิตบุคคล
สําคัญ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ
Analysis of historical facts and
significant issues depicted in films simulating
important events in world history;
examination of films portraying biographies
of famous figures, ways of life, tradition and
culture of various countries.

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพิ่มรายวิชาในกลุมรายวิชาโท รายวิชาเลือกเสรี จํานวน ๔ รายวิชา และ
ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแกไขชื่อ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๗ การทวนเกรดของรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓
สรุปเรื่อง
ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ คณะฯ ไดเปดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓๖๗ รายวิชา งานบริการการศึกษาไดรายงานผลการศึกษาเพื่อทวน
เกรดรายวิชา จํานวน ๓๖๗ รายวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการใหคาระดับคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓๖๗ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

หนา ๙

การดําเนินการดานการเรียนการสอน

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ สรุปจํานวนรายชื่ออาจารยพิเศษที่ภาควิชาเสนอเพื่อแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔
สรุปเรื่อง
งานบริการการศึกษาไดสรุปขอมูลรายชื่อผูมีความรู ประสบการณ ซึ่งภาควิชาเสนอแตงตั้งเปน
อาจารยพิเศษ ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
ภาควิชานาฏยสังคีต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๒ รายชื่อ
ภาควิชาภาษาไทย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๗ รายชื่อ
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๑จํานวน ๕ รายชื่อ
ภาควิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑ รายชื่อ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อผูมีความรู ประสบการณ เพื่อเสนอแตงตั้งเปน
อาจารยพิเศษ ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๕ รายชื่อ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให
เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
ระเบียบวาระที่ ๔.๓

การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคแกบุคลากร
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓
สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได มี มติ รับ รองการอนุมัติทุ น อุดหนุน การวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ จํานวน ๗ โครงการ ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสรางสรรค

ผูเสนอขอรับทุน

๑ การพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล บั ญ ชี อาคารสํ าคั ญ อาจารย ดร.ศุภฤกษ
เพื่ อสนั บ สนุ นการอนุ รั ก ษ และฟ นฟู เมื อ ง
โออินทร
กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๒ ศิลปะการแสดงรวมสมัย “ดร.ลูกทุง”
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร
อิทธิพงษ

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา

๑๐๐,๐๐๐

๖ เดือน

๑ ป

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ที่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสรางสรรค

๓ การสร า งและพั ฒ นาสื่ อ ออนไลน สํ า หรั บ การ
เตรียมตัวสอบวัดระดับความรูความสามารถทาง
ภาษาเกาหลี (TOPIK)
๔ สวั ส ดิ ก ารเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ข องประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๕ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร เขี ย น
ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ของนั ก ศึ ก ษาคณะอั ก ษร
ศาสตรดวยแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส
๖ การสรางสรรค เดี่ ยวระนาดเอกเพลงกล อมนารี
สามชั้น จากการศึกษาทางเดี่ยวระนาดเอกของ
ครูรวม พรหมบุรี
๗ ผลงานสรางสรรคละครเวทีเรื่อง “ผูอัญเชิญไฟ”
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

ผูเสนอขอรับทุน

หนา ๑๐

งบประมาณ
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา

อาจารยเขมรินทร
เพ็ญแสงออน
อาจารยธีรัช รําแพนเพชร

๑๐๐,๐๐๐

๑ ป

๕๐,๐๐๐

๑ ป

อาจารย ดร.กฤษณพงศ
ทัศนบรรจง

๙๐,๐๐๐

๒ ป

อาจารย ดร.ณัฐภรณ
สถิตวราทร

๑๐๐,๐๐๐

๑ ป

อาจารย ดร.วนิดา
คราวเหมาะ

๑ ป

๖๔๐,๐๐๐ บาท
(หกแสนสีห่ มื่นบาทถวน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม ฯ ได พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นวั ต กรรม และการ
สร า งสรรค ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้ ง ที่ ๓ ให แ ก บุ ค ลากรจํ า นวน ๗ โครงการ เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถวน) ตามรายละเอียดที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๒ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคแกบุคลากร
คณะอักษรศาสตร
สรุปเรื่อง
ดวยบุคลากรคณะอักษรศาสตรประสงคขอรับเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรคที่ไดตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ จํานวน ๑๘ เรื่อง ดังนี้
รายละเอียด
ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จํานวน 7 เรือ่ ง

หลักเกณฑ์/เงิ นรางวัล

1. บทความ เรื่อง Geschlechterbilder in Liedtexten der Rapperin Sookee
เผยแพร่ใน
วารสารรามคําแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี 39 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2563)
ผูข้ อรับทุน
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิรยิ ะนุภาพ (ผูเ้ ขียนร่วม)

ข้อ 3.1 (5) /
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
2,000 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายละเอียด
2. บทความ เรื่อง ลูกเธอ ลูกฉัน ลูกเรา: รูปแบบครอบครัวแพ็ทช์เวิรค์ ใน
วรรณกรรมเด็กภาษาเยอรมัน
เผยแพร่ใน
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 40 ฉบับที่ 5 (ก.ย.-ต.ค. 2563)
ผูข้ อรับทุน
อาจารย์อาภากร หาญนภาชีวนิ
3. บทความ เรื่อง การรือ้ ถอนประวัตศิ าสตร์การแตกนิกายของพุทธศาสนายุคแรกและ
ความเข้าใจเกีย่ วกับนิกายเถรวาทและมหาสังฆิกะ
เผยแพร่ใน
วารสารพุทธศาสน์ศกึ ษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ท่ี 27 ฉบับที่ 2
(พ.ค.-ส.ค. 2563)
ผูข้ อรับทุน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน

หนา ๑๑

หลักเกณฑ์/เงิ นรางวัล
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
4,000 บาท

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
4,000 บาท

4. บทความ เรื่อง พฤติกรรมสารสนเทศในยุคโควิด 19.
เผยแพร่ใน
วารสารห้องสมุด ปี ท่ี 64 ฉบับที่ 2 (ก.ค ธ.ค. 2563)
ผูข้ อรับทุน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ จันทร์ลนุ

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
4,000 บาท

5. บทความ เรื่อง สือ่ สังคมออนไลน์กบั การประชาสัมพันธ์หอจดหมายเหตุ
เผยแพร่ใน
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ท่ี 41 ฉบับที1่ (ม.ค.-ก.พ. 2564)
ผูข้ อรับทุน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์บหุ ลัน กุลวิจติ ร

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
4,000 บาท

6. บทความ เรื่อง ผลการเรียนรูค้ าํ ช่วยชีส้ ถานที่ (にでを) และการนําไปประยุกต์ใช้ของ
ผูเ้ รียนภาษาญีป่ ่ นุ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบทางตรง
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 1
เผยแพร่ใน
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี ท่ี 42 ฉบับที่ 2
6,000 บาท
(ก.ค.-ธ.ค. 2563)
ผูข้ อรับทุน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุง่ กีรติกุล
7. บทความ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการใช้สาํ นวนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ชัน้ ปี ท่ี 1 ผ่านชุดบทเรียนออนไลน์
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที่ 2
เผยแพร่ใน
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 41 ฉบับที่ 2 (มี.ค. – เม.ย.2564)
4,000 บาท
ผูข้ อรับทุน
อาจารย์ธรี ชั รําแพนเพชร
ผลงานที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จํานวน 1 เรือ่ ง
8. บทความ เรื่อง Die Rezeption der vier Seiten des Kommunikationsquadrats von
Schulz von Thun - Eine Untersuchung unter Studierenden an der
Silpakorn-Universität.
ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ
เผยแพร่ใน
INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
3,000 บาท
IN
SÜDOSTASIEN, Ramkhamhaeng Universität, 21-23 November 2019
(บทความตีพมิ พ์เมื่อเมษายน 2564)
ผูข้ อรับทุน
อาจารย์อนั นา คือเบล
ผลงานสร้างสรรค์ จํานวน 10 ผลงาน
9. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Sea No.1
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
10,000 บาท
Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20,

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายละเอียด

หนา ๑๒

หลักเกณฑ์/เงิ นรางวัล

2021.
ผูข้ อรับทุน อาจารย์สพุ ชิ ฌาย์ แสงสุขเอีย่ ม
10. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Sea No.2
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน อาจารย์สพุ ชิ ฌาย์ แสงสุขเอีย่ ม
11. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Thai Art No.1
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล
12. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Thai Art No.2
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สราวุท ตันณีกุล
13. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Square 1
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
14. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Square 2
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ สันติธญะวงศ์
15. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Hidden 1
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน อาจารย์ประสิทธิชั์ ย จิรปสิทธินนท์
16. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Hidden 2
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน อาจารย์ประสิทธิชั์ ย จิรปสิทธินนท์

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายละเอียด
17. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Winchew No.1
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ
18. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Winchew No.2
เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021
จัดโดย Positive energy art in collaboration with See Din Studio,
Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.
ผูข้ อรับทุน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ
รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ้ น

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

หนา ๑๓

หลักเกณฑ์/เงิ นรางวัล
ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท

ข้อ 3.2 (6) ระดับนานาชาติ
10,000 บาท
131,000 บาท
(หนึ่ งแสนสามหมื่นหนึ่ งพันบาท
ถ้วน)

การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา

(ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔.๕

บุคลากร

ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ การแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต
สรุปเรื่อง
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ ไดดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต ตั้งแตวันที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อใหการสรรหาหัวหนา
ภาควิชานาฏยสังคีตเปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนา
ภาควิชานาฏยสังคีต ในวาระตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
มติ

ที่ประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต ดังนี้
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยศิวพร สุวรรณมณี
กรรมการ
(หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ)
๓. อาจารย ดร.ณัฐภรณ สถิตวราทร
กรรมการ
(ผูแทนคณาจารยภาควิชานาฏยสังคีต)
๔. อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน
เลขานุการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หนา ๑๔

(รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา)
ทั้งนี้ ใหผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ รักษาการหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต จนกวา
การสรรหาหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีตจะเสร็จสิ้น
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตรประจําป
พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปเรื่อง
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
สายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบันและจังหวัดนครปฐมอยูในเขตพื้นที่สีแดง ทําใหการจัดกิจกรรมที่มี
ลักษณะเปนการจัดพิธีกรรมที่มีผูเขารวมจํานวนมาก จะตองดําเนินการขออนุญาตจัดกิจกรรมตอนายอําเภอเมือง
นครปฐม ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน คณะฯ จึงจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนา
คณะอักษรศาสตร ในวันศุกรที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะอักษรศาสตร แตงดการ
จัดพิธีสงฆ ทั้งนี้ จะแจงกําหนดการใหทราบตอไป
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมฯ รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายกฤษดา ไพรวรรณ
ผูจดรายงานการประชุม

