
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๔ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๒ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ ลาประชุม 
๔ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ ลาประชุม 
๖ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

     - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยมีการแก้ไข
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘  การรับนักศึกษามาศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hamburg University 
 

หน้า ๘ บรรทัดที่ ๑๔ จาก “๑ ปีการศึกษา” 
   เป็น “๑ ภาคการศึกษา” 
หน้า ๘ บรรทัดที่ ๒๐ จาก “๑ ปีการศึกษา” 
   เป็น “๑ ภาคการศึกษา” 

 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.HUANG Ping จ 30201 ทักษะฟัง-พูด 1 และ  
จ 30203 ทักษะอ่าน-เขียน 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ภาคเรียนที่ 
1/2562 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

2 ผศ.ดร.สุธีรา 
อภิญญาเวศพร 

ส 30106 ประวัติศาสตร์โลก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 
1/2562 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 ผศ.ดร.บารม ี เขียววิชัย ผลการวิจัย การวิเคราะห์ขอ้มูล
และการน าเสนอ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 พ.ค.62 - 

   2 ศ.ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม A Practical Guide to 
Professional Development 

Assumption University  15 พ.ค.62 Assumption University 

   3 อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษา
เกาหลีระดับมัธยมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

13-14  
พ.ค.62 

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 
จังหวัดปทุมธาน ี

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
2 

นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
รศ.ดร.วรางคณา 

นิพัทธส์ุขกิจ 

TQA Criteria รุ่นที่ 8 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ 22-24  
พ.ค.62 

โรงแรมอมารี  
วอเตอร์เกท 

เบิก 

3 ผศ.ชฎาภรณ์ 
จันทร์ประเสริฐ 

การใช้ Ms Excel ขั้นพฒันา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน รุ่นที่ 4 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 23 พ.ค.62 โรงแรม ที.เค. พาเลซ ไม่เบิก 

4 
5 

นายนันทิช  แก้วมุณี 
นายสุรชัย  ใจดี 

โครงการอบรมหลักสตูร 
ความเสี่ยง การควบคุม และ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 พ.ค.62 ส านักงานอธิการบดี  
ตลิ่งชัน 

ไม่เบิก 

6 ผศ.รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"แนวทางที่ควรเสพและสร้าง
ข้อมูลบนโลกออนไลน์ที่ดี 
ถูกตอ้งและเหมาะสมด้วย
อุปกรณ์เคลื่อนที"่ 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

10 พ.ค.62 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

7 อ.อันนา  คือเบล Publishing Academic 
Research and Knowledge 
Dissemination in the 
Academy 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3 พ.ค.62 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่เบิก 

 
กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ  
วิทยาลัยแสงธรรม 

17 เม.ย.-  
   17 พ.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ (หนังสือ) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

29 เม.ย.-  
   22 พ.ค.62 

- 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

2 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย
เรื่อง "A Corpus-informed Move 
Analysis and Language 
Features of Promotional 
Spoken Discourse : A Study of 
TV Infomercials" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

19 เม.ย.-  
   13 พ.ค.62 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

15 พ.ค.-  
  15 มิ.ย.62 

- 

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 พ.ค.62 
เป็นต้นไป 

- 

5 อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒประเมินบทความ
วิชาการ 

โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ  
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 2562 

10-22  
   พ.ค.62 

- 

6 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 3 เรื่อง 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS คร้ังที่ 10 

25 เม.ย.-  
   10 พ.ค.62 

- 

7 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง 

โครงการประชุมวิชาการ SMARTS 
คร้ังที่ 9 

25 เม.ย.-  
   10 พ.ค.62 

- 

8 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 เม.ย.-  
   14 พ.ค.62 

- 

9 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิบทความ
วิชาการ 

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 7-30  
   พ.ค.62 

- 

10 ผศ.ดร.สุมาล ี
ลิ้มประเสริฐ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

โครงการประชุมวิชาการ
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ  
สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 2562 

9-22  
   พ.ค.62 

- 

11 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

30 เม.ย.-  
   27 พ.ค.62 

- 

12 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลสัมภาษณ์
และตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย
เรื่อง "การพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนตามแนวคิดทฤษฎกีารกอ่
ตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมและการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานเพือ่ส่งเสริมมโนทัศน์
สังคมวิทยาและคุณลักษณะพลเมอืง
ในระบอบประชาธิปไตยของ
นักศึกษาปริญญาตร"ี 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 เม.ย.-  
   10 พ.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS คร้ังที่ 9 

25 เม.ย.- 
10 พ.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
เฉพาะกิจพิจารณาการวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

13 พ.ค.62 สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสโุขทัย
ธรรมธิราช 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานยอดเงินจากการเดินทางทัศนศึกษา “พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี  

พระธาตุอินทร์แขวน” เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ แจ้งยอดเงินคงเหลือจากการจัด
เดินทางทัศนศึกษา “พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เป็นเงินจ านวน  ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และได้น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกสนามจันทร์  ชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์  เลขที่บัญชี  
๙๘๓-๙-๓๐๔๕๑-๘  เมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒.๓  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐตุรกี ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  

อิทธิพงษ ์
 
สรุปเรื่อง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รายงานผลการ
เดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการ 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; Watthachaisiri, T.
Samophlue, A. Ban Lad, Phetchaburi ณ Nippon Meeting Hall สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ นักศึกษากระท าผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในการสอบรายวิชา ๔๔๑ ๒๔๐  
   ภาษาจีนธุรกิจ ๑ (วาระลับ) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hamburg University 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการประจ าคณะในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับ Mr.Charly Oscar Merkle  จาก  Hamburg University  มาศึกษาที่คณะ   
อักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา โดยได้รับการยกเว้น
ค่าลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ นั้น 
เนื่องจาก Mr.Charly Oscar Merkle ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมันให้ศึกษาได้ ๒ ภาคการศึกษา จึงขอ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์  ของ Mr.Charly Oscar Merkle จาก Hamburg 
University จาก “๑ ภาคการศึกษา” เป็น “๒ ภาคการศึกษา” เริ่มในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ 
ของ Mr.Charly Oscar Merkle จาก Hamburg University จาก “๑ ภาคการศึกษา” เป็น “๒ ภาคการศึกษา” 
เริ่มในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน และให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.คัททิยากร   ศศิธรามาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาดังกล่าว และให้คณะฯ เสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่  
   ๑. นางสาวกาญจนาพร  เกิดพร้อมพันธ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๐๒๖ 
   ๒. นางสาวนภัสวรรณ  ล้ าเลิศชูเกียรติ  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๑๖๘ 
   เนื่องจากได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๘) จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทย ร่วมกับสถาบันขงจื่อแห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ สมาคมแต้จิ๋ว
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงินคนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวกาญจนาพร  
เกิดพร้อมพันธ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๐๒๖ และนางสาวนภัสวรรณ  ล้ าเลิศชูเกียรติ  รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๘๐๑๖๘ เป็นเงินคนละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน 
ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยปรับเปลี่ยนรายวชิาในแผนการศึกษา ข้อ ๓.๔  แผนการศึกษารายวิชา
ภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน  หน้า ๒๖  ชั้นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่  ๑  จาก “รายวิชา 
๔๑๔ ๒๑๒  การเขียนภาษาเยอรมันเชิงวิชาการ”  เป็น  “๔๑๔ ๒๑๑  ภาษาเยอรมันขั้นสูง”  และชั้นปีที่  ๔  
ภาคการศึกษาที ่ ๒ จาก “รายวิชา ๔๑๔ ๒๑๑ ภาษาเยอรมันขั้นสูง” เป็น “๔๑๔ ๒๑๒ การเขียนภาษาเยอรมัน
เชิงวิชาการ” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยปรับเปลี่ยนรายวิชาในแผนการศึกษา ข้อ ๓.๔ แผนการศึกษา
รายวิชาภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ รายงานผลการด าเนินการสอบ ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบ  คณะอักษรศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานสอบประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
พร้อมปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินการสอบประจ าภาค
การศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แนวทางในการด าเนินการสอบในภาค
การศึกษาต่อไป ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ิมจ านวนอาจารย์ผู้คุมสอบจาก ๓ คน เป็น ๔ คน ในแต่ละวันเพื่อให้มีผู้คุมสอบส ารอง 
  ๒.  ให้คณะฯ จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการด าเนินการสอบทุกวั น
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
  ๓.  ให้สอบถามอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบ ของคณะวิชาอ่ืน ฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุงค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบของคณะอักษรศาสตร์ 
  ๔.  การน าภาระงานในการเป็นกรรมการด าเนินการสอบ มาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน KPI ให้
เป็นข้อตกลงกันในแต่ละภาควิชา 
  ๕.  ให้จัดท าสรุปจ านวนและรายชื่อของอาจารย์ผู้ควบคุมสอบที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ แล้วแจ้ง
ภาควิชาต้นสังกัดและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ โดยมติที่ประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ประสงค์ขออนุมัติการจ้าง อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจ้าง อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ เป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรัชญา 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาปรัชญาโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมภาควิชาปรัชญา  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โดยให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  
บุญหนุน เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา จนกว่าการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญาจะเสร็จสิ้น 
เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้ง
กรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญา ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญา ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์ กรรมการ 

(หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์) 
๓. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ    กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา) 
๔. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา   เลขานุการ 

(เลขานุการคณะอักษรศาสตร์) 
 
  ทั้งนี้   เพ่ือให้การด าเนินงานของภาควิชาปรัชญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   ให้แต่งตั้ ง        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา จนกว่าการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาปรัชญาจะเสร็จสิ้น 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การปรับแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การเสนอชื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ เพ่ือ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ โดยมีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ดังผู้มีต าแหน่งและรายนามต่อไปนี้ 
  ๑.  คณบดี      ที่ปรึกษา 
  ๒.  รองคณบดีฝ่ายวิจัย     ประธานอนุกรรมการ 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล   อนุกรรมการ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน  อนุกรรมการ 
  ๕.  อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก    อนุกรรมการ 
  ๖.  อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์   อนุกรรมการ 
  ๗.  ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์   อนุกรรมการ 
  ๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  อนุกรรมการ 
  ๙.  อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์   อนุกรรมการ 
  ๑๐.  อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    อนุกรรมการ 
  ๑๑.  รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ  อนุกรรมการ 
  ๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง  อนุกรรมการ 
  ๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ อนุกรรมการ 
  ๑๔.  นายกฤษดา  ไพรวรรณ์    อนุกรรมการ 
  ๑๕.  นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  ๑๖.  นางสาววรรณา  วงษ์ธง    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะ      
อักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๒ เรื่อง  
 

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

รำยละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรำงวัล 

1. บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้เชิงภูมิศาสตร์ใน 
  จังหวัดกาญจนบุรี 
 เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  
   ครั้งท่ี 12 “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและย่ังยืน” 
                   วันท่ี 27 - 29 พ.ค. 2561  
 ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ 

ข้อ (ข) 6)  
2,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

2. บทความวิจัย เรื่อง An Interlanguage Study of Thai EFL Learners’ Apology 
 เผยแพร่ใน English Language Teaching, Issue 12 No.5 (April, 2019): 116-129. 
 ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์  

ข้อ (ข) 2)  
25,000 บาท 

(ฐานข้อมูล Eric) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
27,000 บำท 

 (สองหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน)   
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๗-๕๙ ระเบียบวิธี 
   วิจัย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๗-๕๙ ระเบียบวิธีวิจัย 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมผลคะแนน ของนักศึกษาจ านวน 
๓ ราย ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่ 
๑ ๐๕๕๙๐๔๓๕ นางสาวอาทิตยา  สิงห์เงิน B+ A 
๒ ๐๕๕๙๐๔๙๖ นางสาวจุไรรัตน์  โสภณสุวภาพ A B 
๓ ๐๕๕๙๐๔๙๗ นางสาวเจทิพา  พึ่งศร ี B+ A 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๗-
๕๙ ระเบียบวิธีวิจัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักศึกษาจ านวน ๓ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ 
ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ภาควิชาปรัชญา ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๒๓๘-๕๔ ปรากฏการณ์ 
   วิทยา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๒๓๘-๕๔ ปรากฏการณ์วิทยา 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวภัททิยา  กิมประพันธ์ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๒๗๒  จากค่า
ระดับคะแนน  B  เป็น  A  เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ เสนอขอแก้ไขค่า ระดับคะแนนรายวิชา            
๔๓๓ ๒๓๘-๕๔ ปรากฏการณ์วิทยา ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวภัททิยา  กิมประพันธ์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๒๗๒ จากค่าระดับคะแนน B เป็น A ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษ 
   เพื่อการประกอบอาชีพ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การประกอบอาชีพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลคะแนน 
ของนักศึกษาจ านวน ๔ ราย ดังต่อไปนี้ 
 
ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่ 
๑ ๐๕๖๐๐๔๒๙ นางสาวอนัญญา  เกิดทรัพย์ C+ B+ 
๒ ๐๕๖๐๐๔๔๖ นางสาวอัญชิสา  ชลธารสฤษฏ์ C+ A 
๓ ๐๕๖๐๐๔๕๔ นายอาทิตย์  อินคล้าย C B 
๔ ๐๕๖๐๐๕๕๗ นายปรินทร  วิริยะเอกกูล D+ C+ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๓ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักศึกษาจ านวน ๔ ราย ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษา 
   ฝรั่งเศส (วาระลับ) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๓ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม  

บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๓ ๑๐๒-๕๙ ภาษา 
   ฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๓ ๑๐๒-๕๙ ภาษา
ฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวปรัชญา  นุ่มสุข รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๒๗๐ จากค่าระดับคะแนน B เป็น B+ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับของอาจารย์
ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๓ ๑๐๒-
๕๙ ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวปรัชญา  นุ่มสุข รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๒๗๐ จากค่าระดับคะแนน B เป็น B+ ต่อไปได ้
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
       นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


