
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔ 
วันจันทร ท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมหมอมหลวงปน มาลากุล อาคารอักษรศาสตร ๑ คณะอักษรศาสตร 
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting 

..................................................... 
 

ผูมาประชุม 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ รองคณบดีฝายวิจยั กรรมการ 
๔ อาจารย ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผูแทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ หัวหนางานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๗ นางรสธร  จนัทรสิงขรณ นักวิชาการอุดมศึกษา ผูชวยเลขานุการฯ 
 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๑ รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ ผูชวยศาสตราจารยบุหลนั  กุลวจิติร หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๕ อาจารย ดร.เพชรดา  ชนุออน หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตร กรรมการ 
๖ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารย ดร.นันทวัลย  สนุทรภาระสถิตย หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารยวนัชัย  สีลพทัธกุล หัวหนาภาควิชาภาษาปจจบุนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารยภาณุพนัธ  จันทรเฟอง หัวหนาภาควิชาภาษาฝร่ังเศส กรรมการ 

๑๐ อาจารยอาภากร  หาญนภาชีวนิ หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารยศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  คีรีวงศวัฒนา หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร กรรมการ 
๑๓ ผูชวยศาสตราจารยตะวนั  วรรณรัตน หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
๑๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก  รุงกีรติกุล ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๕ ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย ดร.ณัฐภรณ  สถิตวราทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผูชวยศาสตราจารยนาตยา  อยูคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย ดร.บลูยจีรา  ชิรเวทย ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย ดร.ยงยุทธ  วถีิไตรรงค ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑ อาจารย ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
๒ อาจารย ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝายพฒันาองคกร  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๒ 

ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินตธนาวฒัน หัวหนางานคลังและพัสด ุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  
 

ผูไมมาประชุม 
 

 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  (วาระลับ) 
 

มต ิ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  (วาระลับ)  แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 

  (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 

  (ไมมี) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการดานหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๓ และครั้งท่ี ๔) 

 

สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีศึกษาครบตาม
รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ครั้งท่ี ๓  จํานวน  ๒๘   ราย  

ครั้งท่ี ๔  จํานวน    ๓   ราย 
  รวมท้ังส้ิน จํานวน  ๓๑  ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๒๘ ราย และครั้งท่ี ๔ จํานวน ๓ ราย รวมท้ังสิ้นจํานวน ๓๑ ราย และ
ใหเสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ขอหารือเง่ือนไขวิชาเอกและวิชาโท หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบวา จากการตรวจสอบ มคอ.๒ ของหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔ สาขาวิชาตาง ๆ พบวาเง่ือนไขเก่ียวกับการเลือกวิชาเอกและวิชาโทมีความไม
ชัดเจนอาจทําใหนักศึกษาและบุคลากรดําเนินการเลือกวิชาเอกและวิชาโทไดไมถูกตอง ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในเรื่องดังกลาวจึงขอหารือในประเด็นตอไปนี้ 
 ประเด็นท่ี ๑  นักศึกษาสามารถเขาศึกษาวิชาเอกและวิชาโทในหลักสูตรเดียวกันไดหรือไม เนื่องจาก 
มคอ.๒ ของหลักสูตรไมมีการระบุไว 
 ประเด็นท่ี ๒  บางหลักสูตรยังไมไดกําหนดรายวิชาท่ีเปนวิชาโทสหสาขาวิชาได 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหหัวหนาภาควิชาประชุมหารือกับประธานหลักสูตร
ของภาควิชา ใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นท่ี ๑  กรณีท่ีหลักสูตรนั้นมีหลายสาขาวิชา นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาเอก 
และสาขาวิชาโท ในหลักสูตรเดียวกันไดหรือไม 
  ประเด็นท่ี ๒  ใหกําหนดรายวิชาท่ีเปนวิชาโทสหสาขาวิชา 
  ท้ังนี้  ใหเสนอขอมูลกลับมายังงานบริการการศึกษาภายในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  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 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหปรับแผนการรางหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะการแสดง ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ิมรายวิชาท่ีเปนสหสาขาวิชา 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 การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคเชิงวิชาการ 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 การพูดในท่ีชุมชน ๓(๓-๐-๖) 
  (Public Speaking)  

(๙) ๔๑๒ ๒๓๒ การอภิปรายกลุม ๓(๓-๐-๖) 
  (Group Discussion)  
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 หนา  ๕ 

(๑๐) ๔๑๒ ๒๓๓ การพัฒนาทักษะการอาน ๓(๓-๐-๖) 
  (Reading Skills Development)  

(๑๑) ๔๑๒ ๒๓๔ การอานบทความและสารคด ี ๓(๓-๐-๖) 
  (Non-Fiction Reading)  

(๑๒) ๔๑๒ ๒๓๕ ภาษาอังกฤษในสื่อ ๓(๓-๐-๖) 
  (English through Media)  

(๑๓) ๔๑๒ ๒๓๖ การอานเชิงวิจารณ ๓(๓-๐-๖) 
  (Critical Reading)  

(๑๔) ๔๑๒ ๒๓๗ การเขียนเชิงสรางสรรค ๓(๓-๐-๖) 
  (Creative Writing)  

(๑๕) ๔๑๒ ๒๓๘ วัฒนธรรมของชนชาติท่ีใชภาษาอังกฤษเปนเจาของ
ภาษา 

๓(๓-๐-๖) 

  Cultures of the English Native Speakers)  
(๑๖) ๔๑๒ ๒๓๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 

  (English for Business Communication)  
(๑๗) ๔๑๒ ๒๔๐ การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 

  (English Writing for Business Purposes)  
(๑๘) ๔๑๒ ๒๔๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว ๓(๓-๐-๖) 

  (English for Tourism)  
(๑๙) ๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคการทองเท่ียว ๓(๓-๐-๖) 

  (Writing for Tourism Purposes)  
(๒๐) ๔๑๒ ๒๔๓ ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ ๓(๓-๐-๖) 

  (English for Hospitality Industry)  
 
  ๒.  ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคการทองเท่ียว  

เดิม ใหม 
๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคการทองเท่ียว  
๓(๓-๐-๖) (Writing for Tourism Purposes) 
การเขียนเพ่ือการทองเท่ียวและการนําเท่ียว  แผนการ
เดินทาง บทบรรยายนําเท่ียว เอกสารการสงเสริมการ
ทองเท่ียว ใบปลิว แผนพับ ประกาศโฆษณา คูมือ จุล
สารและสื่ออิเล็กทรอนิกส 
Writing for tourism: itineraries, tour 
commentaries, tourist promotional documents, 
leaflets, brochures, announcements, 
advertisements, travel guides, booklets and 
electronic media. 

๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคการทองเท่ียว  
๓(๓-๐-๖) (Writing for Tourism Purposes) 
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว แหลง
ทองเท่ียว กิจกรรมทางการทองเท่ียว สิ่งอํานวยความ
สะดวก สินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
English writing for promoting tourism; tourist 
attractions, tourism activities, tourism facilities 
and services. 
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  ๓.  เพ่ิมขอความในสวนเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  นักศึกษาท่ีประสงคจะศึกษาวิชาเอกหรือวิชาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 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)  

 
  ท้ังนี้  นักศึกษาท่ีประสงคจะเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเอกตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ของรายวิชาสาขาระดับตนไมต่ํากวา ๓.๐๐ และนักศึกษาจะตองเลือกศึกษาวิชาสาขาระดับตนของสาขาวิชาอ่ืนอีก 
๖ หนวยกิต 
  นักศึกษาท่ีประสงคจะเลือกสาขาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาโทตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยของ
รายวิชาสาขาระดับตนตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป โดยอยูในดุลยพินิจของภาควิชาฯ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
  
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพ่ิมรายวิชาท่ีเปนสหสาขาวิชา จํานวน ๒๐ รายวิชา ปรับปรุงคําอธิบาย
รายวิชา ๔๑๒ ๒๔๒ การเขียนเพ่ือวัตถุประสงคการทองเท่ียว และเพ่ิมขอความในสวนเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอก
และวิชาโทภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  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 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
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มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงหนวยกิต จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๖ ภาควิชาประวัติศาสตร ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
   ประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ิมรายวิชาในกลุม
รายวิชาโท รายวิชาเลือกเสรี จํานวน ๔ รายวิชา ไดแก 

(๑) ๔๑๕ ๒๔๓ ขบวนการคอมมิวนิสตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๓(๓-๐-๖) 
  ( The Communist Movements in Southeast 

Asia) 
 

(๒) ๔๑๕ ๒๔๔ ประวัติศาสตรเอเชียใตกอนคริสตศตวรรษท่ี ๑๘ ๓(๓-๐-๖) 
  (History of South Asia Prior to the 18th 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 ขอมูลแกไข 
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).   

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).   
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เลขหนา ขอมูลเดิม ขอมูลแกไข 
 ๔๑๕ ๓๒๒ ประวัติศาสตรกับภาพยนตร ๓(๓-๐-๖) 

               (History in Film) 
               การวิเคราะหขอเท็จจริงและประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตรท่ีถายทอดในภาพยนตรท่ี
จําลองเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของโลก 
การพิจารณาภาพยนตรท่ีสะทอนประวัติชีวิตบุคคล
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.  

๔๑๕ ๓๒๒ ประวัติศาสตรในภาพยนตร ๓(๓-๐-๖) 
               (History in Film) 
               การวิเคราะหขอเท็จจริงและประเด็น
สําคัญทางประวัติศาสตรท่ีถายทอดในภาพยนตรท่ี
จําลองเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรของโลก 
การพิจารณาภาพยนตรท่ีสะทอนประวัติชีวิตบุคคล
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 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ฉบับป พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพ่ิมรายวิชาในกลุมรายวิชาโท รายวิชาเลือกเสรี จํานวน ๔ รายวิชา และ
ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร หลักสูตรปรับปรุง ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแกไขชื่อ
รายวิชา คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๗ การทวนเกรดของรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ คณะฯ ไดเปดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓๖๗ รายวิชา งานบริการการศึกษาไดรายงานผลการศึกษาเพ่ือทวน
เกรดรายวิชา จํานวน ๓๖๗ รายวิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการใหคาระดับคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๓๖๗ รายวิชา ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการดานการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ สรุปจํานวนรายช่ืออาจารยพิเศษท่ีภาควิชาเสนอเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ  
   ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๖๔  
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาไดสรุปขอมูลรายชื่อผูมีความรู ประสบการณ ซ่ึงภาควิชาเสนอแตงต้ังเปน
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 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อผูมีความรู ประสบการณ เพ่ือเสนอแตงตั้งเปน
อาจารยพิเศษ ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๑๕ รายชื่อ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ และให
เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคแกบุคลากร  
   ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๓ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี 
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไดมีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๗ โครงการ ดังนี้  
 
 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย/งานสรางสรรค ผูเสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ การพัฒนาระบบฐานขอมูลบัญชีอาคารสําคัญ
เพ่ื อสนั บ สนุ นการอนุ รั กษ และฟ น ฟู เมื อ ง 
กรณีศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี

อาจารย ดร.ศุภฤกษ   
                 โออินทร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ป 

๒ ศิลปะการแสดงรวมสมัย “ดร.ลูกทุง” ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร 
                  อิทธิพงษ 

๑๐๐,๐๐๐ ๖ เดือน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๑๐ 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย/งานสรางสรรค ผูเสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๓ การสรางและพัฒนาสื่อออนไลนสําหรับการ
เตรียมตัวสอบวัดระดับความรูความสามารถทาง
ภาษาเกาหลี (TOPIK) 

อาจารย ดร.วนิดา  
                  คราวเหมาะ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ป 

๔ สวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

อาจารยเขมรินทร   
                  เพ็ญแสงออน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ป 

๕ ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาคณะอักษร
ศาสตรดวยแฟมสะสมงานอิเล็กทรอนิกส 

อาจารยธีรัช  รําแพนเพชร ๕๐,๐๐๐ ๑ ป 

๖ การสรางสรรคเดี่ยวระนาดเอกเพลงกลอมนารี
สามชั้น จากการศึกษาทางเดี่ยวระนาดเอกของ
ครูรวม พรหมบรุี 

อาจารย ดร.กฤษณพงศ  
                ทัศนบรรจง 

๙๐,๐๐๐ ๒ ป 

๗ ผลงานสรางสรรคละครเวทีเรื่อง “ผูอัญเชิญไฟ” อาจารย ดร.ณัฐภรณ  
                สถิตวราทร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ป 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๖๔๐,๐๐๐ บาท  
(หกแสนสีห่ม่ืนบาทถวน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๓ ใหแกบุคลากรจํานวน ๗ โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 
๖๔๐,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หม่ืนบาทถวน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคแกบุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง ดวยบุคลากรคณะอักษรศาสตรประสงคขอรับเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรคท่ีไดตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน  ๑๘  เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลกัเกณฑ/์เงินรางวลั 

ผลงานท่ีเผยแพรใ่นวารสารวิชาการ จาํนวน 7 เรือ่ง  

1. บทความ เรื่อง  Geschlechterbilder in Liedtexten der Rapperin Sookee  

เผยแพร่ใน  วารสารรามคาํแหง ฉบบัมนุษยศาสตร ์ปี 39 ฉบบัที ่2 (ก.ค.-ธ.ค. 2563)  

ผูข้อรบัทุน    ศาสตราจารย ์ดร.กรกช  อตัตวริยิะนุภาพ (ผูเ้ขยีนร่วม)  

ขอ้ 3.1 (5) / 

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

2,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๑๑ 

รายละเอียด หลกัเกณฑ/์เงินรางวลั 

2. บทความ เรื่อง ลกูเธอ ลกูฉนั ลกูเรา: รปูแบบครอบครวัแพท็ชเ์วริค์ใน  

  วรรณกรรมเดก็ภาษาเยอรมนั  

เผยแพร่ใน  วารสารมหาวทิยาลยัศลิปากร ปี 40 ฉบบัที ่5 (ก.ย.-ต.ค. 2563)  

ผูข้อรบัทุน           อาจารยอ์าภากร  หาญนภาชวีนิ  

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

4,000 บาท 

3. บทความ เรื่อง การรือ้ถอนประวตัศิาสตรก์ารแตกนิกายของพทุธศาสนายุคแรกและ  

  ความเขา้ใจเกีย่วกบันิกายเถรวาทและมหาสงัฆกิะ  

เผยแพร่ใน  วารสารพุทธศาสน์ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปีที ่27 ฉบบัที ่2  

  (พ.ค.-ส.ค. 2563)  

ผูข้อรบัทุน    ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ บุญหนุน  

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

4,000 บาท 

4. บทความ เรื่อง  พฤตกิรรมสารสนเทศในยุคโควดิ 19. 

เผยแพร่ใน    วารสารหอ้งสมุด ปีที ่64 ฉบบัที ่2 (ก.ค ธ.ค. 2563) 

ผูข้อรบัทุน    ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. จฑุาทพิย ์ จนัทรลุ์น 

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

4,000 บาท 

5. บทความ เรื่อง  สือ่สงัคมออนไลน์กบัการประชาสมัพนัธห์อจดหมายเหตุ  

เผยแพร่ใน  วารสารมหาวทิยาลยัศลิปากร ปีที ่41 ฉบบัที1่ (ม.ค.-ก.พ. 2564)  

ผูข้อรบัทุน    ผูช้่วยศาสตราจารยบ์หุลนั  กุลวจิติร  

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

4,000 บาท 

6. บทความ เรื่อง  ผลการเรยีนรูค้าํช่วยชีส้ถานที ่(にでを) และการนําไปประยกุตใ์ชข้อง 

    ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่ นผ่านกระบวนการเรยีนการสอนแบบทางตรง  

เผยแพร่ใน  วารสารอกัษรศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร ปีที ่42 ฉบบัที ่2  

                          (ก.ค.-ธ.ค. 2563)  

ผูข้อรบัทุน    ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กนก  รุ่งกรีตกุิล  

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่1 

6,000 บาท 

7. บทความ เรื่อง  การพฒันาความสามารถในการใชส้าํนวนภาษาองักฤษของนกัศกึษา  

  ชัน้ปีที ่1 ผ่านชุดบทเรยีนออนไลน์  

เผยแพร่ใน  วารสารมหาวทิยาลยัศลิปากร ปี 41 ฉบบัที ่2 (ม.ีค. – เม.ย.2564)  

ผูข้อรบัทุน    อาจารยธ์รีชั  ราํแพนเพชร  

ขอ้ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 

4,000 บาท 

ผลงานท่ีเผยแพรใ่นการประชมุวิชาการ จาํนวน 1 เรือ่ง  

8. บทความ เรื่อง  Die Rezeption der vier Seiten des Kommunikationsquadrats von  

   Schulz von Thun - Eine Untersuchung unter Studierenden an der  

   Silpakorn-Universität. 

เผยแพร่ใน   INTERNATIONALE KONFERENZ FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 

IN    SÜDOSTASIEN, Ramkhamhaeng Universität, 21-23 November 2019  

   (บทความตพีมิพเ์มื่อเมษายน 2564) 

ผูข้อรบัทุน   อาจารยอ์นันา  คอืเบล 

ขอ้ 3.2 (5) ระดบันานาชาต ิ 

3,000 บาท  

ผลงานสรา้งสรรค ์จาํนวน 10 ผลงาน  

9. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ  Sea No.1  

เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

     Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20,  

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๑๒ 

รายละเอียด หลกัเกณฑ/์เงินรางวลั 

                  2021.  

ผูข้อรบัทุน   อาจารยส์พุชิฌาย ์ แสงสขุเอีย่ม  

10. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ  Sea No.2 

เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

   Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน   อาจารยส์พุชิฌาย ์ แสงสขุเอีย่ม  

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

11. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Thai Art No.1 

เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

   Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน   ผูช้่วยศาสตราจารยส์ราวุท  ตนัณีกุล  

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

12. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Thai Art No.2 

เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

    Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน   ผูช้่วยศาสตราจารยส์ราวุท  ตนัณีกุล 

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

13. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Square 1 

เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

    Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน   ผูช้่วยศาสตราจารยส์รรเสรญิ  สนัตธิญะวงศ ์

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

14. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Square 2 

 เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

   Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน   ผูช้่วยศาสตราจารยส์รรเสรญิ  สนัตธิญะวงศ ์

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

15. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Hidden 1  

เผยแพร่ใน นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

   จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

   Thailand & Charcoal Foundation - Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน   อาจารยป์ระสทิธิช์ยั  จริปสทิธนินท ์

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

16. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Hidden 2 

เผยแพร่ใน     นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

       จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

       Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน     อาจารยป์ระสทิธิช์ยั  จริปสทิธนินท ์

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๑๓ 

รายละเอียด หลกัเกณฑ/์เงินรางวลั 

17. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Winchew No.1 

เผยแพร่ใน     นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

       จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

       Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบั         ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์วตั  เลศิแสวงกจิ 

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

18. ผลงานสรา้งสรรค ์ชื่อ   Winchew No.2 

เผยแพร่ใน     นิทรรศการ International Online Exhibition of Art : VISION 2021  

       จดัโดย Positive energy art in collaboration with See Din  Studio, 

       Thailand & Charcoal Foundation-Bongora India. January 5-20, 2021.  

ผูข้อรบัทุน     ผูช้ว่ยศาสตราจารยน์วตั  เลศิแสวงกจิ 

ขอ้ 3.2 (6) ระดบันานาชาต ิ

10,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 
131,000 บาท 

(หน่ึงแสนสามหม่ืนหน่ึงพนับาท

ถ้วน) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
  (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ การแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต 
 
สรุปเรื่อง ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ ไดดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต  ตั้งแตวันท่ี 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ และจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือใหการสรรหาหัวหนา
ภาควิชานาฏยสังคีตเปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหท่ีประชุมฯ พิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนา
ภาควิชานาฏยสังคีต ในวาระตอไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต ดังนี้ 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารยศิวพร  สุวรรณมณี   กรรมการ 
      (หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  ๓. อาจารย ดร.ณัฐภรณ  สถิตวราทร  กรรมการ 
      (ผูแทนคณาจารยภาควิชานาฏยสังคีต) 
  ๔. อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๑๔ 

      (รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา) 
  ท้ังนี้  ใหผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ  รักษาการหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต จนกวา
การสรรหาหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีตจะเสร็จสิ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนาคณะอักษรศาสตรประจําป  

พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบวา เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา
สายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบันและจังหวัดนครปฐมอยูในเขตพ้ืนท่ีสีแดง ทําใหการจัดกิจกรรมท่ีมี
ลักษณะเปนการจัดพิธีกรรมท่ีมีผูเขารวมจํานวนมาก จะตองดําเนินการขออนุญาตจัดกิจกรรมตอนายอําเภอเมือง
นครปฐม ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน คณะฯ จึงจะจัดกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสถาปนา 
คณะอักษรศาสตร ในวันศุกรท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําคณะอักษรศาสตร แตงดการ
จัดพิธีสงฆ ท้ังนี้ จะแจงกําหนดการใหทราบตอไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ 
   ผูจดรายงานการประชุม 
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