
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 อ.Megumi 
SUGITA 

กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-กิจกรรม
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม-4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม 

26 ธ.ค.61  

2 อ.ดร.Yeonju 
LEE 

กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-กิจกรรม
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม 

26 ธ.ค.61 

3 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-กิจกรรม
การแข่งขันพูดเพื่อพัฒนาอาชพีภาษาเยอรมัน  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม  

25 ธ.ค.61 

4 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "แนวคิดเรื่อง ตัวกู ของกู 
ในทัศนะของพทุธทาสภกิข"ุ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3 ม.ค.62 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

กรรมการ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

5 อ.ทศพร เพ่งดี กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-กิจกรรม
การแข่งขันเลา่เร่ืองจากภาพภาษาเกาหลี  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม 

26 ธ.ค.61 

6 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-การ
แข่งขันละครสั้นภาษาฝร่ังเศส ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม  

25 ธ.ค.61 

7 อ.สุมาล ี สูนจันทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-กิจกรรม
การแข่งขันพูดเพื่อพัฒนาอาชพีภาษาเกาหลี  
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม 

26 ธ.ค.61 

8 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง "การวิเคราะห์
แบบรูปการกระจายทางพื้นที่ของนักเรียนต่างด้าวและ
ผลกระทบด้านสังคมในอ าเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร" 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

21 ธ.ค.62 

9 อ.อรษา 
สิทธิโชติอนันต ์

กรรมการตัดสินการแข่งขันภาษาตา่งประเทศ-กิจกรรม
การเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ระดับชั้น ม.4-ม.6 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลัย 
นครปฐม 

26 ธ.ค.61 

10 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์2 เรื่องคือ 
1. การประกอบสร้างความหมายกลุสตรีในนิตยสาร 
กุลสตรี 
2. การประกอบสร้างความหมาย ความเป็นแม่บ้าน 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตหาดใหญ ่

25 ธ.ค.61 

11 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

- กรรมการสอบวทิยานิพนธเ์รื่อง "Space and Time 
ของคนรุ่นใหม่ในกระแสเสรีนิยมใหม่ กรณีศึกษากลุ่มคน
อยากเลือกตั้ง" 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ 

13 ธ.ค.61 

  - คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารายงานวิจัยเรื่อง 
"ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ : ศึกษากรณี
การปฏิรูปและการจัดการที่ดินในรูปแบบของโฉนด
ชุมชนในประเทศไทย" 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 14 ธ.ค.61 

 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ - โครงการสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

หน่วยต ารวจสันติบาล 
จังหวัดระนอง 

20 ธ.ค.61 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 
จังหวัดระนอง 

  - โครงการสร้างจิตส านึกต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

หน่วยต ารวจสันติบาล 
จังหวัดระนอง 

15 ธ.ค.61 โรงเรียนสตรี จังหวัดระนอง 

   2 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย โครงการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานพินธ์ส าหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 ม.ค.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

เกณฑ์ใหม่การท าผลงานวิชาการ
และการสร้างแรงบันดาลใจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4 ม.ค.62 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

   4 ผศ.วันชัย  สีลพัทธก์ุล โครงการทวนสอบภาควชิาภาษา
ตะวันออก ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2561 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

11 ม.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

Conceptualizing Budapest : 
Metaphorical Experiences of 
a Foreign City 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

21 ธ.ค.61 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่เบิก 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัย คร้ังที่ 1 ชุดโครงการ 
วิจัยท้าทายเรื่อง "ปัจจัยปัญหา
ความสามารถในการใช้ ภาษา 
อังกฤษของคนไทย : กลยุทธ์และ
นวัตกรรมในการแก้ปัญหา" 

ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

11 ม.ค.62 ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย 

ไม่เบิก 

3 รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรอง 
ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและ
ภาษา 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 25 ธ.ค.61 ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

29 พ.ย.61  
เป็นต้นไป 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในงานสัมมนา
วิทยานพินธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
(Doctoral Dissertation 
Seminar) 

English as an International 
Language Program, 
Chulalongkorn University 

25 ธ.ค.61 Chulalongkorn 
University 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในงานสัมมนา
วิทยานพินธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต 
(Doctoral Dissertation 
Seminar) 

English as an International 
Language Program, 
Chulalongkorn University 

26 ธ.ค.61 Chulalongkorn 
University 

3 อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารรังสิตสารสนเทศ 11 ธ.ค.61- 
30 ม.ค.62 

 

4 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3-18 ม.ค.62 - 

5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอกัษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

12 ธ.ค.61- 
31 ม.ค.62 

- 

6 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

มนุษยศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

11 ธ.ค.61- 
11 ม.ค.62 

- 

7 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

27 พ.ย.- 
11 ธ.ค.61 

- 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx 
 
สรุปเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รายงาน
ผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์  ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีตได้รับการตอบรับให้
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง The Development of Creative Economy : the Renewal of Local 
Consciousness via the Contemporary Performing Arts Processes in order to Support the 
Participation of Community in Cultural Tourism Management : the Study Area; Watthachisiri, T.
Samophlue, A. Ban Lad, Phetchaburi. ณ Nippon Meeting Hall ประเทศตรุกี ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน  ๕๐,๘๑๕.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน    ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน    ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน      เป็นเงิน    ๕,๖๒๘.๐๐  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๓ คืน (๒,๙๕๓ บาท x ๓ คืน)    เป็นเงิน    ๘,๘๕๘.๐๐  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒,๑๐๐ บาท x ๓ วัน)    เป็นเงิน    ๖,๓๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน       ๘๒๖.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน          ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน          ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น  ๗๔,๙๒๗.๐๐  บาท 

                                                                                (เจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๕๔,๙๒๗ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 

การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ด้วยทุนส่วนตัว      
เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์ กิ่งแก้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน 
๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุน 
   สนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงาน 

สายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้รับอนุมัต ิ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นเงิน ๕๐,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นหา้ร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔  อาจารย์ปวริส  มินา  รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา   

ระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ปวริส  มินา  อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก  สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนส่วนตัว   
เป็นเวลา  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นเงิน  
๓๑,๐๐๐  บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ 
อาจารย์ปวริส  มินา  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพิ่มพูน 
ความรู้ทางวิชาการและวิจัย  กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เป็นเงิน  ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุน 
   สนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ ์  จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัย 
พะเยา ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท       
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและวิจัย กรณีศึกษาด้วยทุนส่วนตัว  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ภาควิชาภูมิศาสตร์  ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
   ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๔๑๖ ๒๙๑ การศึกษาภาคสนาม ดังนี้ 
 

ค าอธิบายรายวิชา (เดิม) ค าอธิบายรายวิชา (ใหม่) 
๔๑๖ ๒๙๑ การศึกษาภาคสนาม                   ๒(๑-๒-๓) 
               (Field Study) 
               วิธีการภาคสนามเพื่อการศึกษาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ การสังเกต การสุ่มตวัอย่าง การสัมภาษณ์ การ
เข้ารหัสและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
ส ารวจและเทคนิคอ่ืนๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร ์
                มีการศึกษาภาคสนาม 

๔๑๖ ๒๙๑ การศึกษาภาคสนาม                   ๒(๑-๒-๓) 
               (Field Study) 
               วิธีการภาคสนามเพื่อการศึกษาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ การสังเกต การสุ่มตวัอย่าง การสัมภาษณ์ การ
เข้ารหัสและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
ส ารวจและเทคนิคอ่ืนๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
                มีการศึกษานอกสถานที ่

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙  โดยแก้ไขค าอธิบายรายวิชา  ๔๑๖ ๒๙๑  การศึกษาภาคสนาม        
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การทวนเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

สรุปเรื่อง ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะฯ ได้เปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
อัษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๔ และ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวน ๔๙๗ รายวิชา งานบริการ
การศึกษาได้จัดท าสรุปผลการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลการศึกษาให้คณะฯ จ านวน ๔๙๗ 
รายวิชา 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๔๙๗ รายวิชา 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๘ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ 
   ต่างประเทศที่มาเข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น  
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยจะจัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๖ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๓ คน ในการนี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทยศึกษา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 

ส าหรับชาวต่างประเทศ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ 
วัฒนธรรมไทยศึกษาส าหรับชาวต่างประเทศ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
และให้เสนอกองบริหารวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ กบม. ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๑ โครงสร้าง 
   ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๑ บทละครอังกฤษและอเมริกัน 
   เบื้องต้น 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๑ โครงสร้างไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ ของนางสาวภณิน  สาริกะวณิช  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๒๕๓ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น B 
และขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๑ บทละครอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น ของนายเจฟฟรี  จั่นเพ้ิง 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๗๕๐ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น A เนื่องจากผู้สอนบันทึกคะแนนผิดพลาด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนของภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายวิชา ๔๑๒ ๒๑๑ โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนางสาวภณิน สาริกะวณิช รหัส
ประจ าตัว ๐๕๕๘๐๒๕๓ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น B และรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๑ บทละครอังกฤษและอเมริกัน
เบื้องต้น ของนายเจฟฟรี จั่นเพ้ิง รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๗๕๐ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น A และให้
ด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานภายใน 

คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการรวบรวม (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ 

๑. ภาควิชาภาษาไทย 
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
๓. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
๔. ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
๕. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๖. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
๗. ภาควิชานาฏยสังคีต 
๘. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 
๙. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๑๐.   ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๑๑.   หลักสูตรสาขาวิชาเอเชียศึกษา 
๑๒.   ส านักงานคณบดี 

 
    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ รายงานการติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบ 
   ที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน นั้น งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตาม รวบรวม
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งสิ้น ๑๓ 
หลักสูตร ได้แก่ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา 
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
๑๐.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
๑๑.  หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
๑๒. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๑๓.  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ทั้ง ๑๓ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
   นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  คณะอักษรศาสตร์  

 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ประสงค์ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ จากการเผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง The roles of L1 and 
lexical aspect in the acquisition of tense-aspect by Thai learners of English ใน วารส าร  English 
Language Teaching ปี ๒๐๑๘ ฉบับที่ ๑๑ เล่มที่ ๘ หน้า ๑๑๑-๑๒๕ ในฐานข้อมูลสากล ERIC 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ ดังกล่าวให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็น
เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอให้นักศึกษาที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เรียนวิชาเอกได้เป็นกรณีพิเศษ 
  

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ประสงค์ให้ นายจิรัฏฐ์  ใจรักษ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๔๔  ซึ่งมีผล  
การเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสาขาระดับต้นไม่ถึง ๓.๐๐ เข้าศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษได้เป็นกรณีพิเศษ  เนื่องจาก
นายจิรัฏฐ์  ใจรักษ์ ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาด้วยวิธีโควตาและมีสถานภาพเป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นายจิรัฏฐ์ ใจรักษ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๔๔ เข้า
ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษได้เป็นกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔   การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต 

(วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๕ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๑) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  และนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
(ครั้งที่ ๑)  จ านวน ๒๘ ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๒๘ ราย และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๖ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนโครงการ Thai Cultural Camp 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ จะจัดโครงการ Thai Cultural Camp ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๓๑ คน ในการนี้  จะจัดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จึงประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๓ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
กองบริหารวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ กบม. ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๗ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเพิ่มรายวิชาเลือกเสรี จ านวน ๑๕ รายวิชา ดังนี ้

๑. ๔๓๐ ๒๔๔ ทัศนศิลป์ ๑      ๓(๑-๔-๔) 
(Visual Art I) 

๒. ๔๓๐ ๒๔๕ ทัศนศิลป์ ๒      ๓(๑-๔-๔) 
(Visual Art II) 

๓. ๔๓๐ ๒๔๘ ศิลปะกับสังคม     ๒(๒-๐-๔) 
(Art and Society) 

๔. ๔๓๐ ๒๔๙ ศิลปะตะวันตกโบราณ    ๒(๒-๐-๔) 
(Ancient Western Art) 

๕. ๔๓๐ ๒๕๐ ศิลปะตะวันออกโบราณ    ๒(๒-๐-๔) 
(Ancient Eastern Art) 

๖. ๔๓๐ ๒๕๑ ศิลปะอินเดีย     ๒(๒-๐-๔) 
(Indian Art) 

๗. ๔๓๐ ๒๕๒ ศิลปะจีนและศิลปะญี่ปุ่น    ๒(๒-๐-๔) 
(Chinese and Japanese) 

๘. ๔๓๐ ๒๕๓ ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ๒(๒-๐-๔) 
(Southeast Asian Art) 

๙. ๔๓๐ ๒๕๔ การผลิตภาพยนตร์สารคดีศิลปะและวัฒนธรรม ๓(๑-๔-๔) 
(Art and Cultural Documentary Film Production) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๓ 

 
๑๐.   ๔๓๐ ๒๕๕ ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะ    ๒(๒-๐-๔) 

  (Film as Art) 
๑๑.   ๔๓๐ ๒๕๖ การเขียนบทสารคดีที่เก่ียวกับศิลปะ  ๒(๑-๒-๓) 

  (Art Documentary Writing) 
๑๒.   ๔๓๐ ๒๕๗ จิตรกรรมเหมือนจริง    ๒(๑-๒-๓) 

  (Realistic Painting) 
๑๓.   ๔๓๐ ๒๕๘ วัสดุและเครื่องมือทางทัศนศิลป์   ๒(๑-๒-๓) 

  (Materials and Instruments of Visual Art) 
๑๔.   ๔๓๐ ๒๕๙ ศิลปะการถ่ายภาพสารคดี   ๒(๑-๒-๓) 

  (Art of Essay Photography) 
๑๕.   ๔๓๐ ๒๖๐ การถ่ายภาพศิลปะเชิงสร้างสรรค์   ๒(๑-๒-๓) 

  (Creative Art Photography) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙  โดยเพิ่มรายวิชาเลือกเสรี  จ านวน  ๑๕  รายวิชา  ตามรายละเอียด
ที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๘ นักศึกษาขออนุมัติลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง นางสาวมานิตา ธีรานันตชัย  รหัสประจ าตัว  ๐๘๐๕๖๙  ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนวิชา    
๔๕๐ ๒๐๖-๕๔  ศิลปะและศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออก  ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
ช้าเป็นกรณีพิเศษ  เนื่องจากนักศึกษายังอยู่ต่างประเทศขณะเปิดให้เพ่ิมรายวิชาดังกล่าว  ซึ่งการเปิดนี้ช้ากว่า
ก าหนดท าให้นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้  นางสาวมานิตา ธีรานันตชัย รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๘๐๕๖๙ ลงทะเบียนเรียนวิชา ๔๕๐ ๒๐๖-๕๔ ศิลปะและศิลปะการแสดงของเอเชียตะวันออก ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๙   ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ  

อาจารย์ ดร.สิริวรรณ  แซ่โง้ว  (วาระลับ)  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๐   ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ  
อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

          (วาระลับ)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒๑   ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 

          (วาระลับ)  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ก าหนดให้
คณะฯ ต้องเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวนไม่เกิน ๓ ชื่อ นั้น คณบดีขอให้
ที่ประชุมฯ พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรของคณะอักษรศาสตร์ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. ให้ชื่อที่มีความถ่ีในการเสนอชื่อมากท่ีสุด ๓ ล าดับแรก เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
  ๒. กรณีท่ีมีชื่อท่ีมีความถี่ในการเสนอชื่อเท่ากันหลายชื่อและท าให้จ านวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
เกินกว่า ๓ รายชื่อ ให้กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ออกเสียงเลือกเฉพาะรายชื่อที่มีความถ่ีในการเสนอ
เท่ากันโดยวิธีลับ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ ๑ ชื่อ  
  ๓. กรณีท่ีคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ออกเสียงเลือกรายชื่อที่มีความถี่ในการเสนอ
เท่ากันแล้ว มีคะแนนเสียงเท่ากันมากกว่า ๑ รายชื่อ ให้คัดเลือกรายชื่อที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันนั้น ด้วยวิธีการ
จับสลาก 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๕  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


