
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๔ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

     - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยมีการแก้ไข
ดังนี้   
 

  หน้า ๘   บรรทัดที่ ๕ จาก “ผลการประเมิน” 
     เป็น “ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน” 
  หน้า ๘   บรรทัดที่ ๗ จาก “คู่สัญญาที่ได้รับการต่อสัญญาอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจ าหน่าย 
      อาหารและเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร ๓๖ ปี คณะ- 

อักษรศาสตร์แล้ว ๑ ครั้ง ในครั้งต่อไปไม่สามารถขอต่อสัญญา 
ได้อีก ให้คณะฯ ด าเนินการคัดสรรร้านค้าเพ่ือจ าหน่ายอาหาร 
และเครื่องดื่มบริเวณใต้อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ใหม่  
โดยไม่ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมคัดสรรของคู่สัญญาเดิม” 

เป็น “ผู้ประกอบการที่ได้รับการต่อสัญญาแล้ว ในครั้งต่อไปหาก
ประสงค์ท าสัญญาใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
บริเวณใต้อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ต่อไป ต้องเข้าร่วม
คัดสรรตามปกติต่อไป” 

  หน้า ๘   บรรทัดที่ ๑๑ จาก “ให้ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าหากคู่สัญญาไม่สามารถเปิด 
      ให้บริการจ าหน่ายสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้” 

เป็น “ให้ระบุในสัญญาให้ชัดเจนว่าหากคู่สัญญาไม่สามารถเปิด
ให้บริการจ าหน่ายสินค้าภายในระยะเวลา ๑๕ วัน ภายหลัง
เปิดภาคการศึกษา กรณีท าสัญญาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หรือ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน หลังจากวันเริ่มต้นสัญญา 
กรณีท าสัญญาหลังเปิดภาคการศึกษา” 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

  1 อ.วีณา  วุฒิจ านงค์ เข้าร่วมประชุมและน าเสนอ
ผลงานวิชาการเร่ือง 
"International Functions of 
Other-repetition in Three 
Type of Thai conversation"  

16th International 
Pragmatics Conference 

9-14 มิ.ย.62 Hong Kong Polytechnic 
University เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ - กรรมการสอบวทิยานิพนธเ์รื่อง "ปัญหาเยาวชนและปัญหา
สังคมในวรรณกรรมเยาวชนไทยร่วมสมัย" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

5 มิ.ย.62 

  - กรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์เรื่อง "การน าเสนอ
ลักษณะแฟนตาซีไทยในวรรณกรรมเยาวชนแนวแฟนตาซี
ของส านักพิมพพ์ูนิกา้ : กรณีศึกษาเร่ืองชุดการิน ปริศนาคดี
อาถรรพ์และภาม คนรับจ้างตาย" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

6 มิ.ย.62 

 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 ผศ.วันชัย  สีลพทัธก์ุล โครงการทวนสอบภาควชิาภาษา
ปัจจุบันตะวันออก ภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2561 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

7 มิ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 อ.จิราวรรณ 
เกียรติโพธา 

ประชุมวิชาการเร่ือง  
"ความพลกิผันของศาสตร์มนุษย์
และสังคมในยุคดิจิทัล" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

7 มิ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

เบิก 

2 อ.ตวงทพิย์  พรมเขต โครงการวิธวีิทยาในการศึกษา
ประวัติศาสตร ์

โครงการเวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย สกสว. 

13-14  
มิ.ย.62 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เบิก 

3 ผศ.นิธิวดี  สวัสด ี Creative Development and 
Critical Thinking for 
University Teacher: 
Bringing Life to Thailand 
4.0 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการการสือ่สาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 มิ.ย.62 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

4 
5 
6 

ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร 
อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต 
อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน 

Open Access Cultural 
Digital Data Management 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

13-14  
มิ.ย.62 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 

กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะต่อการ
น าเสนอโครงการวิจัยเรื่อง "ปรัชญา
เชิงประวัติศาสตร์ของรังเคอ" และ
โครงการวิจัยเรื่อง "สังคมวทิยา
ประวัติศาสตร์และความคิดเร่ือง 
เวลาในศิลปะอวองตก์าร์ด" 

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13-14 มิ.ย.62 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์ 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8 มิ.ย.62 
เป็นต้นไป 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 3 เรื่อง 

3rd International Conference 
on Education and 
Multimedia Technology 
ICEMT 2019 

29 พ.ค.- 
7 มิ.ย.62 

- 

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

29 พ.ค.- 
14 มิ.ย.62 

- 

5 อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย
ระดับปริญญามหาบัณฑิตเร่ือง "การ
พัฒนาเว็บเชิงความหมายส าหรับ
การสืบค้นงานวิจัย กรณีศึกษา : 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 พ.ค.- 
10 มิ.ย.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย
ระดับปริญญามหาบัณฑิตเร่ือง  
"การพัฒนาระบบจัดเก็บและ 
การค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กองงานวทิยาเขต ส านกังาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์" 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

7 พ.ค.-10  
มิ.ย.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

31 พ.ค.- 
28 พ.ค. 

- 

6 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เร่ือง 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

24 พ.ค.- 
10 มิ.ย.62 

- 

7 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 พ.ค.- 
10 มิ.ย.62 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย ได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๒ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงมี
มติอนุมัติให้อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาวรรณคดีไทย ตั้งแต่
วันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ การเตรียมความพร้อมในการจัดงานอักษราวิชาการ  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งที่ประชุมฯ ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรจะจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะอักษรศาสตร์จะได้จัดงาน “อักษราวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๒” 
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย และได้แจ้งข้อมูลการจัดงานอักษราวิชาการ ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ได้ขอให้ภาควิชาที่มีการจัดการแข่งขันทางวิชาการจัดเตรียมนักศึกษา
ไว้อย่างน้อย ๒ คน ต่อ ๑ กิจกรรม เพ่ือช่วยประสานงานการจัดท าเกียรติบัตร การแข่งขันและเงินรางวัล 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การทวนเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะฯ ได้เปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
อัษรศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๔  และ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.๒๕๕๙  จ านวน  ๔๗๗  รายวิชา งาน
บริการการศึกษาได้จัดท าสรุปผลการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลการศึกษาให้คณะฯ จ านวน ๔๗๗ 
รายวิชา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี  
ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ จ านวน  ๔๗๗  รายวิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ภาควิชาภาษาเยอรมัน  ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
   ภาษาเยอรมัน  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ ดร.สุนทร  ศรีชัย* ๑. อาจารย์ ดร.สุนทร  ศรีชัย* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ  บรรจงทัด* ๒. อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวิน* 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 
๔. อาจารย์อันนา  คือเบล ๔. อาจารย์อันนา  คือเบล 
๕. อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ ๕. อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓  ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๓  ครั้งท่ี ๔ และ ครั้งที่ ๕ 
 
สรุปเรื่อง กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรก าหนด  และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ดังนี้ 

ครั้งที ่ ๓  จ านวน      ๔๘  ราย  
ครั้งที ่ ๔  จ านวน      ๑๗  ราย 
ครั้งที ่ ๕  จ านวน        ๑  ราย 
 

รวมทั้งสิ้น              ๖๖  ราย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
มติ   ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษาจ านวน  ๖๖  ราย และ
ให้เสนอกองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งและด าเนินการให้บริการตู้ Bee Box Smart Locker 
 
สรุปเรื่อง บริษัท บี บ๊อกซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ประสงค์ขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดตั้งตู้ Bee Box 
Smart Locker ในบริเวณคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ ด าเนินการประสานงานเพ่ือเจรจาข้อตกลงกับ
บริษัท บี บ๊อกซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.๒ หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร 
   บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๑๒ ๒๔๕ ภาษาอังกฤษส าหรับ 
   อุตสาหกรรมบริการ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษประสงค์ขอแก้ไขข้อมูลใน มคอ.๒ หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา ๔๑๒ ๒๔๕ ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ (English for Hospitality 
Industry) หน้า ๕๕ ซึ่งระบุหน่วยกิต ของรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๕ ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ จากเดิม 
“๒ (๒-๐-๔)” เป็น “๒ (๑-๒-๓)” เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อมูลหน่วยกิตของรายวิชา ๔๑๒ ๒๔๕ 
ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ ใน มคอ.๒ หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หน้า ๕๕ จากเดิม “๒ (๒-๐-๔)” เป็น “๒ (๑-๒-๓)” ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖  ภาควิชานาฏยสังคีต  ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
   การแสดงศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยปรับแก้รายวิชาที่ปรากฏในแผนการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
รายวิชา หน่วยกิต ข้อมูลเดิม ข้อมูลใหม่ 

๔๓๐ ๒๐๖ สุนทรียศาสตร์กับศิลปะการแสดง ๒(๒-๐-๔) เปิดสอนปีที่ ๒  
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

๔๓๐ ๒๐๗ สภาพแวดล้อมทางสังคมกับศิลปะการแสดง ๒(๒-๐-๔) เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

เปิดสอนปีที่ ๒ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

๔๓๐ ๒๑๒ การละครกับภาพยนตร์ ๒(๒-๐-๔) เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

๔๓๐ ๒๑๓ วรรณกรรมกับศิลปะการแสดง ๒(๒-๐-๔) เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

๔๓๐ ๒๑๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปะการแสดง ๓(๓-๐-๖) เปิดสอนปีที่ ๔ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ 

เปิดสอนปีที่ ๓ 
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยปรับแก้รายวิชาที่ปรากฏในแผนการศึกษา จ านวน ๕ รายวิชา 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒  ๒๑๔  

ความเคลื่อนไหวทางงานวรรณกรรมในวรรณคดีอเมริกัน 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์จะขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๔ ความเคลื่อนไหว
ทางงานวรรณกรรมในวรรณคดีอเมริกัน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวอภิชญา สิงห์จู รหัส
ประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๒๑ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น B เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกค่าระดับ
คะแนนของอาจารย์ผู้สอน  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๔ 
ความเคลื่อนไหวทางงานวรรณกรรมในวรรณคดีอเมริกัน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาว
อภิชญา สิงห์จู รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๒๑ จากค่าระดับคะแนน C+ เป็น B ต่อไปได ้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๒ เรื่อง  
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน  ๒  เรื่อง ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 

  รายละเอียด  หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 

1. บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 41 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2562): 43-60.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร. ปัญญา จันทโคต 

ข้อ ข 3) / 
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

2.  บทความวิจัย 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 
 เผยแพร่ใน Cultural Studies ’19 วันที่ 29 – 30 มี.ค. 2562 
    ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ 

ข้อ ข 5) / 
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
9,000 บำท 

(เก้ำพันบำทถ้วน)   
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙,๐๐๐  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) 
 

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) โดย
ให้แก้ไข ดังนี้ 
 

หน้า ๒  บรรทัดที่ ๒๑ จาก “๒.๑ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้สมทบร่วมร้อยละ ๕๐ แต ่
  ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท” 

     เป็น “๒.๑ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
ให้สมทบร่วมร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ทั้งนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นรายกรณี” 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๒  วันท่ี  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ 
   จ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์  
 
   (ถอนเรื่อง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา ขอขยายเวลาการส่งเอกสารค าสอน  
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ประสงค์ขอขยายเวลาในการส่งเอกสารค าสอน
รายวิชา ๔๑๖ ๒๗๔ ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเซียเนีย จากก าหนดเดิมวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาในการส่งเอกสารค าสอนรายวิชา  
๔๑๖ ๒๗๔  ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเซียเนีย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ต่อไปได้ โดยมี
ก าหนดส่งเอกสารค าสอนในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
       นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 


