
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 
 

   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร  ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๑) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๑)  จ านวน 
๒ ราย  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน ๒ ราย และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ การทวนเกรดของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะฯ ได้เปิดสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๔ และ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน  ๔๕๑  รายวิชา     
ฝ่ายวิชาการได้จัดท าสรุปผลการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้ส่งผลการศึกษาให้คณะฯ จ านวน ๔๕๑ 
รายวิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการให้ค่าระดับคะแนนรายวิชาระดับปริญญาตรี ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔๕๑ รายวิชา  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ขอเลื่อนส่งผลการเรียนรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๔ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับเอเชีย 
   ศึกษา ๔ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์จิตรนันท์  กลิ่นน้อย อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๔ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ส าหรับเอเชียศึกษา ๔ ประสงค์ขอเลื่อนส่งผลการเรียนของนักศึกษารายวิชา ๔๕๐ ๒๖๔ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
ส าหรับเอเชียศึกษา ๔ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ เลื่อนส่งผลการเรียนของนักศึกษารายวิชา       
๔๕๐ ๒๖๔ ภาษาเวียดนามเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๔ ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  เป็นวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓  ได้ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ นักศึกษาขออนุมัติกลับเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง  นางสาวรัชกร มาศรีนวล รหัสประจ าตัว ๐๕๕๗๐๖๖๒ สาขาวิชาเอกเอเชียศึกษา ประสงค์ขอ
กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกรณีพิเศษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้  นางสาวรัชกร มาศรีนวล รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๗๐๖๖๒ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นกรณีพิเศษได้ และให้เสนอกอง
บริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ แนวทางการจัดการด้านวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ แนวทางการจัดสรรครุภัณฑ์ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ของ
คณะอักษรศาสตร์เพ่ือถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ EdPEx  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรวัสดุครุภัณฑ์ของคณะอักษรศาสตร์ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ แนวทางปฏิบัติในการใช้อาคารของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้อาคารของคณะ
อักษรศาสตร์ เพื่อสวัสดิภาพของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใช้อาคารของคณะอักษรศาสตร์ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ แนวทางการอนุเคราะห์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 
สรุปเรื่อง  ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าเนื่องจากในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะฯ มี
ประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นหลัก ท าให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มของคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๓ ราย ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะฯ 
จึงเสนอแนวทางการอนุเคราะห์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ดังนี้ 
  ๑. ขยายช่วงเวลาของสัญญา จาก “๑ ก.ย. ๒๕๖๒ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔” เป็น “๑ ก.ย. ๒๕๖๒ - 
๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕” 
  ๒. อนุเคราะห์ค่าบ ารุงสถานที่ โดยยกเว้นค่าบ ารุงสถานที่ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ในเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ และเรียกเก็บค่าบ ารุงสถานที่ตามปกติในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
  ๓. เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าตามท่ีใช้จริงทุกเดือน 
  ๔. ยกเว้นค่าน้ าประปาและค่าจัดเก็บขยะตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และเรียกเก็บค่าน้ าประปา
และค่าจัดเก็บขยะตามปกติทุกเดือนเมื่อเปิดบริการอีกครั้ง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการอนุเคราะห์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัด
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๓ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะฯ ประสงค์จะจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาล
แห่งชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้อง ว.๑๑๔  ว.๑๑๕  และห้องเรียนชั้น ๒ 
อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสน
หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  และขอเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่ง
ชีวิต ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๖๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ขอทบทวนมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมฯ ว่า งานคลังและพัสดุประสงค์ขอให้ทบทวนมติของที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๘ การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ 
เนื่องจากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกับระบบการค านวณค่าสอนเกินเกณฑ์ ซึ่งค านวณจากภาระการสอนตลอดภาค
การศึกษา โดยขอให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ 
๔.๘  การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์  
  โดยแก้ไขข้อความ  จาก “อาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้ใช้การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์
ตามอัตราและเงื่อนไขข้างต้น โดยนับตั้งแต่คาบเรียนที่ ๑๓ เป็นต้นไป” 
     เป็น “อาจารย์ชาวต่างประเทศ ให้ใช้การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์
ตามอัตราและเงื่อนไขข้างต้น โดยต้องมีภาระการสอนเกิน ๑๘๐ หน่วยชั่วโมงต่อภาคการศึกษา” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ     
อักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ระเบียบวาระท่ี ๔.๘ การก าหนดค่าสอนเกินเกณฑ์ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
   บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒ 
 
สรุปเรื่อง  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ว่าคณะฯ ประสงค์ขออนุมัติ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  บทความวิจัยและผลงานลักษณะ
อ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒  จ านวน  ๔๗  คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมิน
โครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์  
   (วาระลับ) 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ประจ า
หลักสูตรล าดับที่ ๒ หมดสัญญาการจ้างสอน ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์นาตยา  อยู่คง ๑. อาจารย์นาตยา  อยู่คง 
๒. อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ 
๓. อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ ๓. อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การทดลองการสอนออนไลน์ ณ คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สัปดาห์ที่สองของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ แม้ว่าจะมี
วันหยุดราชการในวันที่ ๖ และ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่หากอาจารย์ผู้สอนท่านใดประสงค์ที่จะทดลองใช้ระบบ
การสอนออนไลน์ของคณะฯ ในวันเวลาตามตารางสอนจริง ก็สามารถแจ้งความประสงค์มายังคณะฯ ได้ เพ่ือที่จะ
ได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการเปิดอาคารให้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ โดยจะเปิดให้ใช้งานเฉพาะ
อาคารวชิรมงกุฏเท่านั้น และจะได้มีบันทึกข้อความแจ้งไปยังภาควิชาต่อไป 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากจังหวัดราชบุรี 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า โครงการวิจัยที่
เกี่ยวกับพ้ืนที่ในจังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีข้อตกลงท าความเข้าใจร่วมกัน (MOU)  จะ
ปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประมาณวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดใน LINE Official ของ
คณะอักษรศาสตร์ต่อไป 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษากรณีที่ลงทะเบียนเกิน ๒๑ หน่วยกิต 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะฯ  ก าหนดขั้นตอนการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๑  หน่วยกิต   เป็น   
๒ รูปแบบ ดังนี้ 
  ๑. นักศึกษามารับแบบค าร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ (มศก.๕) ที่งาน
บริการการศึกษา เพ่ือกรอกข้อมูลรายละเอียดแล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนาม จากนั้น 
นักศึกษาน าแบบค าร้องมายื่นที่งานบริการการศึกษา 
  ๒. นักศึกษาดาวน์โหลดแบบค าร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ (มศก.๕) 
จากหน้าเว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์ (www.arts.su.ac.th) แล้วด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียด จากนั้นส่ง
ไฟล์ค าร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ (มศก.๕) ดังกล่าว ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นและลงนาม จากนั้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาน าแบบค าร้องมายื่นที่งานบริการการศึกษา 
  ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้อาจารย์ที่สังกัดในแต่ละภาควิชาทราบด้วย 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔ เปลี่ยนกรรมการพิจารณาทุน COVID-19  
 
สรุปเรื่อง ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่   ๒๐๑๙  (COVID-19)  นั้น   เนื่องจาก         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์  หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต  ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้  จึงประสงคใ์ห้ที่ประชุมฯ พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต เป็น อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล 
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๐  น. 
 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


