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ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๖ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารยอ์ันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์นาตยา  อยู่คง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณฐัพทัธนันท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๕ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๒ อาจารยธ์ีรัช  ราํแพนเพชร หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ลาประชุม 
๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 -   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรค์รั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๑ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
  

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 อ.ปวริส มินา เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการเร่ือง  
“A Theatre Creative 
Research “A Midsummer 
Night’s Dream””  
 

The Asian Conference on 
Arts and Humanities 

30 มี.ค.-1 เม.ย.61 Art Center of Kobe 
ประเทศญี่ปุ่น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  2 อ.ปัณณทัต  
โพธิเวชกุล 

เข้าร่วมประชุมและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการเร่ือง  
“Place to the World : The 
Retold Story of Sadako 
Sasaki to the Stage Play in 
Thai Society” 

The Asian Conference on 
Arts and Humanities 

30 มี.ค.-1 เม.ย.61 Art Center of Kobe 
ประเทศญี่ปุ่น 

 
อาจารย์พิเศษ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 รศ.บาหยัน 
อ่ิมสําราญ 

465 430 อิทธิพลวรรณกรรม
ต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย 
หัวข้อ"อิทธิพลวรรณกรรมจีนต่อ
วรรณกรรมไทย" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 มี.ค.61 คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  2 ผศ.สราวุท 
ตันณีกุล 

01999032 ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน   

22,29 มี.ค.  
และ 5 เม.ย.61 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 
วิทยากร 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

การเขียนงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

20 เม.ย.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   2 อ.ธีรัช รําแพนเพชร โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
IELTS สําหรับนักศึกษา พสวท.
คณะวิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 2 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

24 มี.ค.-  
8 เม.ย.61 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   3 อ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

จากการอ่าน...วิถีสู่ความสําเร็จ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 เม.ย.61 หอสมุดพระราชวัง 
สนามจนัทร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   4 นายสิทธิชนะชัย 
จิระศิริโชติ 

การออกแบบกราฟิกเพื่อสื่อ
ประชาสัมพันธ์ Social Media 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 เม.ย.61 ศูนย์คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้
จ่าย

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
6 
 

นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
น.ส.จารุกานต์ 

เปรมประสิทธ์ิ 
นายนันทชิ  แก้วมุณี 
น.ส.บุษกร 

จินต์ธนาวัฒน ์
นายมนัสชัย  เศรฐไชย 
น.ส.วรรณา  วงษ์ธง 
 

 
 
การเตรียมข้อมูลเพื่อโอนย้าย 
เข้าสู่ระบบ SU-ERP (Data 
Conversion) 

 
 
กองคลัง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
 
3 เม.ย.61 

 
 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

 
 
ไม่เบิก

7 อ.จิตรนันท ์
กลิ่นน้อย 

ชาติพันธ์ุสังสรรค์ ภาษา-
วัฒนธรรมสืบสาน 

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 เม.ย.61 สถาบันภาษาและ 
วัฒนธรรมเอเชีย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไม่เบิก

8 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

ก้าวแรกสู่การเป็นวิทยากร 
มืออาชีพ 

Wintory Training  
Center 

3 เม.ย.61 มูลนิธิเซ็นคาเบียล 
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ไม่เบิก

9 อ.ดร.อนุสรณ์ 
ชมภูพล 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "AUN-
QA Implementation and Gap 
Analysis" 

สํานักงานประกัน 
คุณภาพการศึกษา  

29-30  
มี.ค.61 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5-27 มี.ค.61 - 

2 รศ.บาหยัน 
อ่ิมสําราญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตําราวิชาการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 23 มี.ค.61  
เป็นต้นไป 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 19 มี.ค.-  
30 เม.ย.61 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Humanities, Arts and Social 
Studies, Silpakorn University 
Journal 

4 เม.ย.-  
4 พ.ค.61 

- 

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13-27 มี.ค.61 - 

5 อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือ
วิจัยเร่ือง "การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวารสารเพื่อการสืบค้น
ด้วยฐานความรู้ออนโทโลยี : 
กรณีศึกษาห้องสมุดคณะศิลป-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

19 มี.ค.- 
9 เม.ย.61 

- 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

6 อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 มี.ค.-  
5 เม.ย.61 

- 

7 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13 มี.ค.- 
18 เม.ย.61 

- 

8 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

30 มี.ค.- 
30 เม.ย.61 

- 

9 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้สัมภาษณ์และเก็บ
ข้อมูลเพื่อการจัดทําวิทยานิพนธ์
เร่ือง "อัตลักษณ์และการสื่อสารเพื่อ
สร้างการยอมรับของผู้บริหาร
หญิงไทยในองค์กรไทย" 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

4 เม.ย.61 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

10 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 เม.ย.-  
14 พ.ค.61 

- 

11 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

22 มี.ค.- 
23 เม.ย.61 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

30 มี.ค.-  
27 เม.ย.61 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศญีปุ่่น ของ อาจารย์ปวรสิ มินา 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ปวริส  มินา  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง A Theatre Creative Research : A Midsummer Night’s Dream ในการ
ประชุมทางวิชาการ The Asian Conference on Arts and Humanities ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 

มต ิ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๒.๓   รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศญีปุ่่น ของ อาจารย์ปณัณทัต  โพธิเวชกุล  
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รายงานผลการเดินทางไป
เสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง Peace to the World : The Retold Story of Sadako Sasaki to 
the Stage Play in Thai Society ใน ก ารป ระ ชุ ม ท าง วิ ช าก าร  The Asian Conference on Arts and 
Humanities ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

   ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑  (ร่าง)  ระเบยีบมหาวิทยาลยัศิลปากร  จํานวน  ๒  ฉบับ 
 
สรุปเรื่อง  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ให้
คณะวิชาฯ พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับบุคคลทั่วไป    
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการดําเนินการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
เป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๑ และ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการดําเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๑ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ  โดยให้แจ้งข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัยว่าความใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับบุคคลทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๗ 
คุณสมบัติของบุคคลทั่วไปที่จะเข้าศึกษาเป็นรายวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรม  มีดังต่อไปนี้  ๗.๑  มีอายุตามท่ีส่วน
งานกําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๘ ปีบริบูรณ์  ในวันที่เข้าศึกษา  ๗.๒  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก  หรือให้ออก
จากราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชน เพราะเหตุทุจริต จะขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  เสนอเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรศลิปศาสตร 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้เสนอเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 

จากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาเยอรมันแจ้งว่า นางสาวฑิฆัมพร  พิมลจิตต์ รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๐๙๒ และ
นางสาวณิชาภัทร  ทองชิว รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๑๒๖ ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอจัดโดยองค์กร 
German Academic Exchange Service (DAAD)  และได้รับทุนไปฝึกอบรมภาษาเยอรมันเป็นเวลา  ๑  เดือน 
ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวฑิฆัมพร 
พิมลจิตต์  รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๐๙๒  และนางสาวณิชาภัทร  ทองชิว  รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๑๒๖ เป็นเงิน
รายละ ๒,๐๐๐ บาท  (สองพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔,๐๐๐  บาท  (สี่พันบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์   
ในประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สปิปวิชญ์  ก่ิงแก้ว รายงานผลการศกึษาและขอรบัทุนสนบัสนนุ 
   การศึกษาระดับปริญญาเอก 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว  อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้     
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว  ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  

ครั้งที่ ๑  และขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  
 

สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ และขอปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จํานวน  ๑๑  หน่วยงาน  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๑ และการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  จํานวน  ๑๑  หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสิรฐกุล  ขอกําหนดตําแหนง่ทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๘ การแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือประเมินการสอนฯ  ทดแทนของ  

อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี  (วาระลบั) 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๙ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
   ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงคจ์ะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลีย่นแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังน้ี 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา* 
๒. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์* ๒. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 
๓. อาจารย์ ดร.ธีรพร  ชื่นพี ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 
๔. อาจารย์ ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ ๔. อาจารย์ ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์* 
๕. อาจารย์ ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ ๕. อาจารย์ ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ 
   

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
มต ิ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐ การเสนอโครงสร้างการบรหิารงานของส่วนงานคณะอักษรศาสตร ์

และโครงสร้างการบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ ได้จัดทํารายละเอียดแนวทางสําหรับการเสนอโครงสร้าง          
การบริหารงานของส่วนงานคณะอักษรศาสตร์ และโครงสร้างการบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ภาควิชานําประเด็นกลับไปพิจารณาภายในภาควิชา แยกเป็น 
๔ ประเด็น ต่อไปน้ี 

๑. โครงสร้างการบริหารของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ 
๒. วิธีการในการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา 
๓. วิธีการและเกณฑ์ในการเสนอแต่งต้ังรองหัวหน้าสาขาวิชา 
๔. เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าสาขาวิชา และประธานหลักสูตร 
โดยให้ภาควิชาส่งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร มายังคณะฯ  ภายในวันอังคารที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
         
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


