
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ อาจารย์จันทิรา  เกิดค า รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๐ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๑ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ลาประชุม 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก ลาประชุม 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๗ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

     - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- การพัฒนากิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยสอดแทรกภาษาอังกฤษใน
รายวิชาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

6 พ.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏพระนคร 

  - โครงการพัฒนาอาจารย์เขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

29-30  
พ.ค.62 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   2 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

รายวิชา 1301433 สัมมนา
การเมืองเร่ืองการพัฒนาและ
ขบวนการทางสังคมในภาคอสีาน 

วิทยาลัยการเมอืงการ
ปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

31 พ.ค.62 วิทยาลัยการเมอืงการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิเขา้ร่วมประชุมกลุ่ม
ในการจัดท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง 
"การพัฒนารูปแบบ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ
ห้องสมุดมหาวทิยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ดิจิทัล
ของนักศึกษาระดับปริญญาตร"ี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

30 พ.ค.62 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ไม่เบิก 

2 ผศ.ชฎาภรณ์ 
จันทร์ประเสริฐ 

การออกแบบสื่อน าเสนอด้วย Ms 
Power Point & Info Graphics 

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล 5 มิ.ย.62 โรงแรม ที.เค.พาเลซ เบิก 

3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช 
นางมณี  เผือกหอม 
นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ 
นายสุรชัย ใจดี 
นายสุรเชษฐ์  

จันทร์สิงขรณ์ 
นายอุดมพร สุวัฒนานันท ์
 

โครงการส่งเสริมความรู้การใช้
โปรแกรมส านักงาน หัวขอ้ 
"Windows 10, Microsoft 
Office 2019 และ Office 365" 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

30-31  
พ.ค.62 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

9 ผศ.วันชยั  สีลพทัธก์ุล ประชุมพิจารณาให้ความเห็น 
ผลคะแนนสอบปลายภาค 
ประจ าปีการศึกษาที่ 2/2561 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

23 พ.ค.62  ึ๊คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7-21  
พ.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบประเมิน
ค าถามสัมภาษณ์ให้กับนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

4 เม.ย.-23  
พ.ค.62 

- 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10- 21 พ.ค.62 - 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ที่ปรึกษาในโครงการพัฒนา
รูปแบบข้อสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจส าหรับ
บุคลากรทั้งในภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม S-Curve และที่จะ
ก้าวสูภ่าคธุรกิจอุตสาหกรรม  
S-Curve 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

24 พ.ค.62  
เป็นต้นไป 

- 

  - ที่ปรึกษาด้านการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

สถาบันภาษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ปีงบประมาณ  
2562 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโครงการ 
"Doctoral Dissertation 
Seminar" 

English as an International 
Language Program, 
Chulalongkorn University  

6-7 มิ.ย.62 Chulalongkorn 
University 

5 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

21 พ.ค.- 
4 มิ.ย.62 

- 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน  ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอ 
   ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ได้รับ
การตอบรับให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง A Current State of Library and Information Science 
Journals in Thai-Journal Citation Index ณ  National Taiwan Normal University ป ร ะ เท ศ ไต้ ห วั น 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอ
ผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน   ๑๑,๔๙๕.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างทีพั่ก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน     ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน (๖๐ ดอลล่าร์สหรัฐ x ๓๒.๐๒ บาท)  เป็นเงิน      ๑,๙๒๑.๒๐  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๓ คืน (๑,๕๐๐.๐๐ บาท x ๓ คืน)   เป็นเงิน      ๔,๕๐๐.๐๐  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓ วัน (๒,๑๐๐ บาท x ๓ วัน)   เป็นเงิน      ๖,๓๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน         ๖๗๖.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 

รวมทั้งสิ้น    ๒๗,๘๙๒.๒๐  บาท 
                                                                   (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๒๗,๘๙๒.๒๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาทยี่สิบสตางค์) ตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่      
๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
๑ การใช้วัจนกรรมการชมเชยและการ

ตอบรับค าชมเชยในภาษาเกาหลีของ
นักศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ ๓๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์         
งวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๒๓๑-๕๔ การวิจัยและ 
   สัมมนาทางภูมิศาสตร์  และรายวิชา ๔๕๐ ๑๐๑-๕๙ ภูมิศาสตร์กับการจัดการ 
   ทรัพยากรในเอเชีย 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๒๓๑-๕๔ การวิจัยและ
สัมมนาทางภูมิศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวอริญญา เขาวงษ์ รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๘๐๔๐๖ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น A เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกคะแนนของอาจารย์
ผู้สอน และประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๐๑-๕๙ ภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรใน
เอเชีย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักศึกษาจ านวน ๑๐๔ ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกคะแนนของอาจารย์ผู้สอน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๒๓๑-
๕๔ การวิจัยและสัมมนาทางภูมิศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวอริญญา เขาวงษ์  
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๐๖ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น A ต่อไปได้ และให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนน
รายวิชา ๔๕๐ ๑๐๑-๕๙ ภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรในเอเชีย ของนักศึกษาจ านวน ๑๐๔ ราย ตาม
รายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๗ นโยบาย 
   ต่างประเทศของไทย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๗ นโยบาย
ต่างประเทศของไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลลง
ระบบบริการการศึกษาออนไลน์ ของนักศึกษาจ านวน ๒ ราย ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล ค่าระดับคะแนนเดิม ค่าระดับคะแนนใหม่ 
๑ ๐๕๖๐๐๒๒๕ นางสาวปัญญาดาว  เอ่ียมละออ A B+ 
๒ ๐๕๖๐๐๒๔๘ นางสาวพรรณวดี  เพ็ชรเครือ B+ A 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๗ 
นโยบายต่างประเทศของไทย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนักศึกษาจ านวน ๒ ราย ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การต่อสัญญาการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนางสาวทรงศิริ  อินทร์คุ้มวงศ์ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับ
นางสาวทรงศิริ  อินทร์คุ้มวงศ์ โดยสัญญาฯ ดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ นางสาวทรงศิริ  อินทร์คุ้มวงศ์ ประสงค์ขอต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัด
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับนางสาวทรงศิริ  อินทร์คุ้มวงศ์ มีก าหนดระยะเวลา ๒ ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 
๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การต่อสัญญาการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนายตฤณภัท  บุญมีรอด 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ท าสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มกับ     
นายตฤณภัท  บุญมีรอด โดยสัญญาฯ ดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ นายตฤณภัท  บุญมีรอด ประสงค์ขอต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มกับคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับนายตฤณภัท  บุญมีรอด  มีก าหนดระยะเวลา  ๒  ปี  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่    
๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒ 
 

สรุปเรื่อง กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรก าหนด  และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ดังนี้ 

ครั้งที ่ ๑  จ านวน      ๕๒๒  ราย  
ครั้งที ่ ๒  จ านวน        ๒๔  ราย   
 

รวมทั้งสิ้น              ๕๔๖  ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษาจ านวน  ๕๔๖  ราย และ
ให้เสนอกองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร  
   ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเงื่อนไขการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจ าหน่าย
อาหารและเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดเงื่อนไขการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัด
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑.  คู่สัญญาที่ได้รับสัญญาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร   
๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์แล้ว ก่อนครบก าหนดสัญญาให้คณะฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรที่ใช้บริการร้านค้าของคู่สัญญาดังกล่าว หากได้รับค่าเฉลี่ยผลการประเมินในระดับ “มาก” ขึ้นไป 
สามารถขอต่อสัญญาได้ ๑ ครั้ง โดยคณะฯ ไม่ต้องด าเนินการคัดสรรร้านค้าใหม่ 
  ๒.  ผู้ประกอบการที่ได้รับการต่อสัญญาแล้ว  ในครั้งต่อไปหากประสงค์ท าสัญญาใช้พ้ืนที่จัด
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร  ๓๖  ปี  คณะอักษรศาสตร์ต่อไป  ต้องเข้าร่วมคัดสรรตามปกติ
ต่อไป 
  ๓.  ให้ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าหากคู่สัญญาไม่สามารถเปิดให้บริการจ าหน่ายสินค้าภายใน
ระยะเวลา  ๑๕  วัน  ภายหลังเปิดภาคการศึกษา  กรณีท าสัญญาก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือ ภายในระยะเวลา  
๑๕  วัน  หลังจากวันเริ่มต้นสัญญา  กรณีท าสัญญาหลังเปิดภาคการศึกษา  คณะฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยไม่คืน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คู่สัญญาได้มอบให้แก่คณะฯ แล้ว 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๕ น. 
 
 
 
       นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


