
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชริมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๐ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารยธ์ีรัช  ราํแพนเพชร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถติย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๒ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลาประชุม 
๓ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ ลาประชุม 
๕ อาจารย์นาตยา  อยู่คง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 -   
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

ปฏบิตัริาชการ ณ ตา่งประเทศ 
 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
นักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง 
ประจําปี 2561 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

27-31 พ.ค.61 ประเทศไต้หวัน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 
 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 ผศ.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

0606233 Asian Music  
โดยบรรยายเร่ือง "Music and 
Culture of Asian" 
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

23-24 พ.ค.61 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

  1 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เร่ือง "การประเมินผลกระทบ 
จากน้ําท่วมฉับพลันที่มีต่อภาคการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา 
จังหวัดน่าน" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

21 พ.ค.61 

 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

การจัดทําผลงานเพื่อเสนอขอ
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

22-23  
พ.ค.61 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

  หลักภาษาไทยพืน้ฐานและการใช้
ภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับ
นักศึกษาต่างชาติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2-29 พ.ค.61 คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ขับลํานํา ทําทํานอง : การ
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ดนตรีไทย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

21 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

3 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัติ 

การใช้ภาษาในงานวิชาการ สํานักวิชาการศึกษาทั่วไป 
และนวัตกรรมการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนนัทา 

31 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนนัทา 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

ผศ.บุณฑริกา 
เจริญชนิวุฒิ 

อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ์ 

ผศ.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

 
SU Research World Cafe # 2 : 
วิจัยบูรณาการ SU Research 
ศิลปากรกับกรอบวิจัยและ
นวัตกรรม 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
16 พ.ค.61 

 
โรงแรมไมด้า แกรนด์ 
ทวารวดี นครปฐม 

 
ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

5 น.ส.ประภาพร 
ถึกกวย 

ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงาน
บุคคล 

กองการเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 พ.ค.61 สํานักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ 

ไม่เบิก 

6 ผศ.วันชัย 
สีลพัทธ์กุล 

ประชุมพิจารณาผลสอบปลายภาค 
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  

22 พ.ค.61 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ไม่เบิก 

7 
8 
 

9 

นายสุรชัย ใจดี 
นายสุรเชษฐ์ 

จันทร์สิงขรณ์ 
นายอุดมพร 

สุวัฒนานนัท ์

 
โครงการอบรมและสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ การบริหารจัดการระบบ
ห้องปฏิบัติการ 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
21-22  

พ.ค.61 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ไม่เบิก 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.บุญส่ง 
ชัยสิงห์กานานนท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

12-28  
พ.ค.61 

- 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพตํารา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

19 มี.ค.- 
16 พ.ค.61 

- 

3 
 

4 

อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิจารณ์บทความของ
นิสิตนักศึกษา  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"วิวิธวิจัยภาษาไทย" คร้ังที่ 1   

2 มิ.ย.61 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11-23  
 

พ.ค.61 

- 

6 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโครงร่างวิจัย คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 พ.ค.- 
21 มิ.ย.61 

- 

7 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

22 พ.ค.-  
4 มิ.ย.61 

- 

  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 

ระเบยีบวาระที่   ๒.๒ ผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์บาหยัน  อ่ิมสําราญ 
 

สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์บาหยัน  อ่ิมสําราญ  อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย  ได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์  เมื่อวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙  น้ัน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม 
๒๕๖๑  และทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ได้พิจารณา
แล้ว  เห็นว่าผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์บาหยัน  อ่ิมสําราญ  ได้มาตรฐานที่สมควรกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ    จึงมีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์บาหยัน  อ่ิมสําราญ  ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิชา
ภาษาไทย  ต้ังแต่วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ  รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์  อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์  ได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ น้ัน 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๑  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์  ได้มาตรฐานที่สมควรกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการจึงมีมติอนุมัติให้อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓.๑ นักศึกษากระทําผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในรายวิชา ๔๕๐  ๑๐๖ วรรณกรรม 
   เอกเอเชีย  (วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแยกกลุ่มเรียนรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ การวิเคราะห์และ 

       ออกแบบระบบ 
 

สรุปเรื่อง ตามท่ีภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้มีการเทียบรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ - ๕๔ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ และ รายวิชา ๔๓๖ ๓๐๑ - ๕๙ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ไว้น้ัน บัดน้ี ภาควิชา
บรรณารักษศาสตร์ประสงค์ขอแยกกลุ่มผู้เรียนเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
  ๑. รายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ - ๕๔ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สําหรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
จํานวน ๓๕ คน 

๒. รายวิชา ๔๓๖ ๓๐๑ - ๕๙ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สําหรับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
จํานวน ๒๙ คน  

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการเทียบรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๑ - ๕๙         
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ และ รายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ - ๕๔ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ อาจารย์นาตยา อยู่คง ขอรบัทุนสนบัสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  
   และงานสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง อาจารย์นาตยา  อยู่คง ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ
งานสร้างสรรค์ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ เรื่อง “นวัตกรรมวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยสัญญาการเรียน (Learning Contract) ที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อการเข้าช้ันเรียนและการตรงต่อเวลาเรียนของรายวิชา ๔๐๐ ๑๑๑ สังคมข่าวสาร” โดย
ตีพิมพ์ใน วารสาร Veridian e-Journal  ฉบับภาษาไทย ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑ 
หน้า ๒๖๕๗-๒๖๗๔. (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ดังกล่าวให้แก่ อาจารย์นาตยา  อยู่คง ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน 
๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน ์ คุ้มภัย ขอส่งเอกสารท่ีปรบัปรุงแก้ไขเอกสารคําสอน 

ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การรับนักศึกษาในการสอบสัมภาษณ์รอบท่ี ๓ รับตรงร่วมกัน SU-TCAS 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาได้สรุปจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์รอบที่ ๓ รับตรงร่วมกัน 
SU-TCAS  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  ซึ่งมีจํานวนนักเรียนที่ทําการยืนยันสิทธ์ิมากกว่าจํานวนรับเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะในสาขาวิชาเอเชียศึกษา  ประธานฯ  จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแนวทางการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกนักเรียนที่ทําการยืนยันสิทธ์ิในการสอบสัมภาษณ์รอบท่ี ๓ รับตรงร่วมกัน SU-TCAS ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๖๑  วันท่ี  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ดําเนินการจัดลําดับคะแนนของนักเรียนที่ยืนยันสิทธ์ิในแต่ละ
สาขาวิชา และให้ประกาศผลผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามลําดับคะแนน โดยในการพิจารณาประกาศผลการ
คัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในกรณีที่นักเรียนผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ถือคะแนนสอบข้อเขียนเป็นสําคัญ และให้
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาเรียงตามลําดับคะแนน 
  ทั้งน้ี ให้นักเรียนที่เข้าทําการสอบสัมภาษณ์ลงช่ือรับทราบด้วยว่าการสอบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วน
หน่ึงของการคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา ยังมิใช่การรับรองการได้สิทธ์ิเข้าศึกษาแต่อย่างใด 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


