
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑๓  กรกฎาคม  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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๗ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๘ อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการ
แก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.HUANG Ping - จ 30201 ทักษะฟัง-พูด 1  
ส ำหรับมัธยมศึกษำปีที่ 5  
และ จ 30203 ทักษะอ่ำน-เขียน 1 
ส ำหรับมัธยมศึกษำปีที่ 6 

โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ภำคเรียนที่ 
1/2563 

โรงเรียนสำธิต  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

  - 476441 กำรเขียนภำษำจีน 2 คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

12 ก.ค.- 
13 พ.ย.63 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2 อ.Yanan CHU 467211 กำรฟังและกำรพูด
ภำษำจีน 2 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

12 ก.ค.- 
13 พ.ย.63 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

3 
 

4 

ผศ.กำนดำวัลย ์
คุณำนนท์วิทยำ 

อ.สุพิชฌำย ์
แสงสุขเอี่ยม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรสือ่สำรและกำรเรียนรู้ 

คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม 

ภำคกำรศึกษำที่ 
1/2563 

คณะครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครปฐม 

5 อ.จรัส  
ประจันพำณิชย์ 

476471 กำรสอนอกัษรจีน คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

12 ก.ค.- 
13 พ.ย.63 

คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำท่ี 
ปฏิบัติงำน 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภำพ 

กรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์เร่ือง "Herz-
Somatismen in deutschen und thailandischen 
Phraseologismen. Eine kognitiv-semantische 
Analyse" 

คณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

24 มิ.ย.63 

2 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธุ ์

คณะกรรมกำรกลั่นกรองบทควำม (Peer Review) คณะโบรำณคดี 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

19 มี.ค.63 
เป็นต้นไป 

3 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

- กรรมกำรสอบโครงร่ำงวทิยำนิพนธ์เรื่อง "แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เรื่องภูมิศำสตร ์
ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย" 

คณะครุศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

2 มิ.ย.63 

  - คณะกรรมกำรจัดกำรประชุมวิชำกำรบัณฑิตศึกษำ
ระดับชำติและนำนำชำติ คร้ังที่ 10 

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

25-26 มิ.ย.63 

  - กรรมกำรสอบวทิยำนิพนธเ์รื่อง "กำรประเมินผลกระทบ
ของน้ ำท่วมฉับพลันต่อภำคกำรทอ่งเที่ยว : กรณีศึกษำจังหวัด
น่ำน 

คณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย  

9 ก.ค.63 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 
2 

น.ส.นฤมล  อุปริมพำณิช 
อ.ดร.อำคีรัต  

อับดุลกำเดร์ 

กำรใช้ Facebook, Line, 
Google Meet, Google Form, 
และ Google Classroom  
ในจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน ์

คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

27-29  
พ.ค.63 

คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

   3 ศ.ดร.บุษบำ 
กนกศิลปธรรม 

Seminar in English for 
Specific Purposes 

Language Institute, 
Thammasat University 

25 เม.ย.63 Language Institute, 
Thammasat University 

   4 อ.ดร.ปัญญำ 
จันทโคต 

กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft 
Excel  

คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2 มิ.ย.63 คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

   5 ผศ.เลิศชัย  
วำสนำนิกรกุลชัย 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่กำรจัดกำร
เอกสำรและจดหมำยเหตุ : 
กรณีศึกษำปัจจัยกำรจัดกำร 
เวชระเบียน 

ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ 
กรมศิลปำกร 

30 มิ.ย.63 ผ่ำนระบบออนไลน์ 

   6 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนำวิน ทักษะกำรสื่อสำรด้ำนกำรเขียน คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

25 พ.ค.63 คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

   7 อ.วีณำ  วุฒิจ ำนงค์ บันทึกวีดทิัศน์เรื่อง "กำรแต่งค ำ
ประพันธ์ ประเภทกลอนสุภำพ"  

โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัย
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

20-31  
พ.ค.63 

โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัย
บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

   8 อ.สกนธ ์ ม่วงสุน กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft 
Power Point 

คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

7 มิ.ย.63 คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

   9 ผศ.ดร.สมชำย 
ส ำเนียงงำม 

ทักษะกำรสื่อสำรด้ำนกำรพูด คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

26 พ.ค.63 คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
2 
 

3 
4 
5 
 

6 

นำยจิว  ตั้งศุภธวัช 
นำยนรินทร์ 

จันทร์ผดุง 
น.ส.นฤมล อุปริมพำณิช 
นำยสุรชัย ใจดี 
นำยสุรเชษฐ์ 

จันทร์สิงขรณ์ 
นำยอุดมพร 

สุวัฒนำนันท ์

 
 
 
กำรใช้งำนโปรแกรม Microsoft 
365 และ Microsoft Teams 

 
 
 
ส ำนักดิจิทัลเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

 
 
 
1-2 มิ.ย.63 

 
 
 
ผ่ำนระบบออนไลน์ 

 
 
 
ไม่เบิก 

7 
 

8 

อ.ดร.จุฑำรัตน์  
ช่ำงทอง 

อ.ดร.ปัญญำ  จันทโคต 

กำรจัดกำรศึกษำสำขำวิชำ
สำรสนเทศศำสตร์ในประเทศไทย 

คณะมนุษยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

13-14  
ก.พ.63 

อวำนีโอเต็ลแอนด์คอน
เวนชั่น 

เบิก 

9 อ.ปัณณทัต  โพธิเวชกุล กำรปักผำ้ทรำนซิลเวเนีย Paiweaver Studio 15 มี.ค.63 Paiweaver Studio เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

10 อ.ภำณุพันธ ์
จันทร์เฟื่อง 

ภำษำละตินเบื้องต้น คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

7-16  
มี.ค.63 

คณะศิลปศำสตร์  
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

เบิก 

11 
 

12 

อ.ดร.ยงยุทธ 
วิถีไตรรงค์ 

อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

ประชุมวิชำกำรนิสิตนักศึกษำ
ภูมิศำสตร์ ฯ คร้ังที่ 12 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 18-19  
ม.ค.63 

มหำวิทยำลัยนเรศวร เบิก 

13 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

- ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ผู้บริหำรงำนวิจัย นวัตกรรม และ
งำนสร้ำงสรรค์ คร้ังที่ 2/2563 

ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย 
นวัตกรรมและกำร
สร้ำงสรรค์  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

8 มิ.ย.63 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ตลิ่งชัน 

ไม่เบิก 

  - ประชุมวิชำกำรนิสิตนักศึกษำ
ภูมิศำสตร์ ฯ คร้ังที่ 12 

มหำวิทยำลัยนเรศวร  18-19  
ม.ค.63 

มหำวิทยำลัยนเรศวร เบิก 

14 ผศ.ดร.อำรียำ 
หุตินทะ 

ประชุมคณะอนุกรรมกำร
กลั่นกรองเรือ่งสั้น คร้ังที่ 
2/2563 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร  

19 มิ.ย.63 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร 

ไม่เบิก 

 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภำพ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงำนวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  

12-27 พ.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร จ ำนวน 2 บทควำม 

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวทิยำลัย
ศิลปำกร ร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก   

12-19 พ.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภำพ
หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต 
สำขำวิชำภำษำเยอรมัน 

คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

9 มิ.ย.63 เป็นต้น - 

2 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนำ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย Geography, Environment, 
Sustainability, Russia 

23 มี.ค.- 
15 เม.ย.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย วำรสำรวนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 - 

3 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภำระสถิตย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

5-19 พ.ค.63 - 

4 ผศ.ดร.บำรมี 
เขียววิชัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรวิชำกำร Thoughts 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

8-28 พ.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรภำษำและวัฒนธรรม 
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรม
เอเชีย 

5-23 มิ.ย.63 - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

5 ศ.ดร.บุษบำ 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

Silpakorn University Journal 
of Social Sciences, 
Humanities, and Arts (Thai 
Journal Onlie : ThaiJo) 

1-22 เม.ย.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
จ ำนวน 10 เรื่อง เพือ่ Submit 
วำรสำร rEFLections เข้ำสู่
ฐำนขอ้มูล Scopus 

ศูนย์ดัชนีอ้ำงอิงวำรสำรไทย (TCI) 24 เม.ย.63  
เป็นต้นไป 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

Journal of Asia FEEL  5 มิ.ย.-4 ก.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร จ ำนวน 2 เร่ือง 

Silpakorn University Journal 
of Social Sciences, 
Humanities, and Arts  
(Thai Journal Online : ThaiJo) 

11 พ.ค.- 
1 มิ.ย.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมนิบทควำม
วิชำกำร 

Journal of Asia FEEL  5-19 มิ.ย.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรภำษำและวัฒนธรรม 
สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรม
เอเชีย 

5-23 มิ.ย.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอ
โครงกำรโครงกำรพัฒนำศกัยภำพ
ในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่น
ใหม่ในสำขำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
อุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

22-26 มิ.ย.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

Journal of Asia TEFL 29 มิ.ย.-  
27 ก.ค.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรภำษำและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

29 พ.ค.- 
8 มิ.ย.63 

 

6 ผศ.ดร.บูลย์จีรำ 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย วำรสำรมนุษย์ศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม 

27 เม.ย.-  
18 พ.ค.63 

- 

7 ผศ.ดร.ปัทมำ 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรวรรณวทิัศน์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

8-28 เม.ย.63 - 

8 ผศ.พิพัฒน์ สุยะ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำรของนิสิต/นักศกึษำระดับ
ปริญญำตร ี 

คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ร่วมกับหน่วยงำน
พันธมิตร 

22 พ.ค.- 
8 มิ.ย.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 

4-30 มิ.ย.63 - 

9 อ.ดร.พิภ ูบุษบก ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำรเพื่อตพีิมพ์ในหนังสือ
อุษำคเนย์วันน้ี 

สถำบันเอเชียตะวันออกศึกษำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

3-27 เม.ย.63 - 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

10 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิทบทวนผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำหลกัสูตร 
ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

17 มิ.ย.63 - 

11 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธุ ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

คณะโบรำณคดี  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

19 มี.ค.- 
24 เม.ย.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำรของนิสิต/นักศกึษำระดับ
ปริญญำตรี จ ำนวน 2 เรื่อง 

คณะอักษรศำสตร์  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ร่วมกับ
หน่วยงำนพันธมิตร 

22 พ.ค.- 
8 มิ.ย.63 

- 

12 อ.วิรัช ศิริวัฒนะนำวิน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรสหศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

25 มี.ค.- 
10 เม.ย.63 

- 

13 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

- ผู้ทรงคุณวุฒิให้กำรสัมภำษณ์เพื่อ
เก็บขอ้มูลกำรวิจัยด้ำนภำษำไทย
และคติชนวิทยำ 

คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

12 มี.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย วำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลย์สงครำม 

16 เม.ย.-  
9 พ.ค.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรรำชพฤกษ์ มหำวทิยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำ 

27 เม.ย.-11 
พ.ค.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

30 เม.ย.-20 
พ.ค.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

18 พ.ค.-  
8 มิ.ย.63 

- 

14 ผศ.ดร.ศศิกำนต์ 
คงศักดิ์ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรอกัษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

16 มี.ค.- 
17 เม.ย.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำรของนิสิต/นักศกึษำระดับ
ปริญญำตรี จ ำนวน 2 เรื่อง 

คณะอักษรศำสตร์  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ร่วมกับ
หน่วยงำนพันธมิตร 

22 พ.ค.- 
8 มิ.ย.63 

- 

15 ผศ.ดร.สมชำย 
ส ำเนียงงำม 

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิำกษ์หลักสูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวชิำ
ภำษำไทย 

คณะมนุษยศำสตร์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 

2 ก.ค.63 - 

16 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำหลกัสูตรกำรศึกษำ
บัณฑิต สำขำวชิำดนตรีศึกษำ 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 มิ.ย.63 - 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

17 อ.ดร.สิรินำถ ศิริรัตน์ - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

บัณฑิตวิทยำลัย มหำวทิยำลัย
ศิลปำกร ร่วมกับหน่วยงำน
พันธมิตร 

20-27 พ.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2-22 มิ.ย.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรภำษำและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

5-23 มิ.ย.63 - 

1๘ ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำมวิจัย วำรสำรมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยนครพนม 

12-23 พ.ค.63 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ อัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่าคณะอักษรศาสตร์ได้รับจัดสรรอัตราพนักงาน
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  สายวิชาการจ านวน  ๑  อัตรา และสายสนับสนุนจ านวน 
๒ อัตรา ซึ่งคณะฯ ได้จัดสรรอัตราพนักงานงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 

๑. สายวิชาการ ได้แก่ นายพงษ์ไพบูลย์  ตุลารักษ์ 
๒. สายสนับสนุนคนที่ ๑ ได้แก่ นางสาววรรณา  วงษ์ธง 
๓. สายสนับสนุนคนที่ ๒ ได้แก่ นางสาวนฤมล  อุปริมพาณิช 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
   ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิต* ๑. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิต* 
๒. อาจารย์มนทรัตน์  พิทักษ์* ๒. อาจารย์มนทรัตน์  พิทักษ์* 
๓. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ๓. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 
๔. อาจารย์สุนทรี  โชติดิลก ๔. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก** 
๕. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ ๕. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 

    

หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                ** หมายถึง  ปรับคุณวุฒิการศึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  
   ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับ
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา* 
๒. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค ์ ๒. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ 
๔. อาจารย์ ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์* ๔. อาจารย์ ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์* 
๕. อาจารย์ ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ ๕. อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ 

  

  หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภูมิศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภูมิศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๕ ภาควิชาภาษาไทย ขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาไทย ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติมกรณี 
   เกษียณอายุราชการ) 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาไทยประสงค์เสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยขอแต่งตัง้ รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ เป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือเชิญสอนเป็นครั้งคราวหลัง
เกษียณอายุราชการ เนื่องจาก ยังมีภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์สุวัฒนา          
เลี่ยมประวัติ  เป็นอาจารย์พิเศษ  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ของหลักสูตรอักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ สรุปผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
สรุปเรื่อง  งานบริการการศึกษา ได้สรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ รอบท่ี ๓ รอบที่ ๔ และ รอบท่ี ๕  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษร
ศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบท่ี ๑ รอบท่ี ๒ รอบที่ ๓ รอบท่ี ๔ และ รอบที่ ๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๓ ๑๐๒-๕๙  
   ภาษาเกาหลีเบื้องต้น  
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๓ ๑๐๒-๕๙ 
ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวธัญชนก ชาญชัย รหัสประจ าตัว 
๖๒๐๕๑๐๕๕๘ จากค่าระดับคะแนน D+ เป็น C เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนสอบของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒ 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา  
๔๔๓ ๑๐๒-๕๙ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของนางสาวธัญชนก ชาญชัย  
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๕๕๘ จากค่าระดับคะแนน D+ เป็น C ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ รายช่ือนักศึกษาที่ภาควิชาเสนอเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือรับทุน
ส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ตามที่ภาควิชาเสนอจ านวน ๕๐ คน ทว่า มีนักศึกษาจ านวน ๘ คน ที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ระบุในประกาศเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณ
รายได้และหรือเงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ จึงมีรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่
ก าหนดจ านวน ๔๒ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น จ านวน ๔๒ คน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๒ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ/์เงินรางวัล 
1. บทควำมวิจัย เร่ือง พินิจฉันท์วรรณพฤติและมำตรำพฤติ: วรรณคดีสองมิติ 
   เผยแพร่ใน วำรสำรอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปี 42 ฉบับที่ 1  
   (ม.ค. – มิ.ย. 2563): 197-221. 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วีรวัฒน ์ อินทรพร 

ข้อ (ข) 3) (ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1)/ 
6,000 บำท 

 

2. บทควำมวิจัย เร่ือง สถำนภำพของวงปี่พำทยใ์นจังหวัดนครปฐม 
   เผยแพร่ใน วำรสำรอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปี 42 ฉบับที่ 1  
   (ม.ค. – มิ.ย. 2563): 279-294. 
   ผู้ขอรับทุน อำจำรย์ ดร.กฤษณพงศ์  ทัศนบรรจง 

ข้อ (ข) 3) (ฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 1)/ 
6,000 บำท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
12,000.00 บำท  

(หนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน)    
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๓ 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของคณะ  
อักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณะอักษรศาสตร์” ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองแผนงานต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์  

รอบครึ่งปีหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลา
เพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกรอบส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปี
หลัง ระหว่างวันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
และให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว และก าหนดขั้นตอนระยะเวลาใน
การด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ หัวหน้าภาควิชา รองคณบดี และผู้ช่วย
คณบดี  
  ๑. การประเมินอาจารย์ในภาควิชา 
   หัวหน้าภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๒. การประเมินหัวหน้าภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารย์ในภาควิชาจ านวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๓. การประเมินรองคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๔ 

  ๔. การประเมินผู้ช่วยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหน้าภาควิชาที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุม กรรมการ 
   หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง    กรรมการ 
 
ก าหนดขั้นตอนระยะเวลาการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
คณะฯ ภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
  ๒. คณาจารย์ส่ง KPIs ให้หัวหน้าภาควิชา ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
  ๓. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
  ๔. รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ส่ง KPIs ให้คณะฯ ภายในวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๖๓ 
  ๕. คณบดีและคณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ
หัวหน้าภาควิชา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  
  ๖. ภาควิชา/ส านักงานคณบดี ส่งผลการประเมินให้คณบดีพิจารณา ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 
  ๗. มหาวิทยาลัย ก าหนดให้ส่งผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการด าเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี ดังนี้ 
 

  ๑. รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาปัจจุบันตะวันออก    กรรมการ 
      หัวหน้างานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาปรัชญา     กรรมการ 
      หวัหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๓. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิจัย   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาไทย     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๕ 

  ๔. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภาษาฝรั่งเศส     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๕. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิาภูมิศาสตร์     กรรมการ 
      หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหน้าภาควชิานาฏยสังคีต     กรรมการ 
      หัวหน้างานคลังและพัสดุ     กรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
   เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีแก่บุคลากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีแก่บุคลากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดราชบุรีแก่บุคลากร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ รายการบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ 

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)  
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงยอดเงินบริจาคท่ีสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับบริจาคระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนี้  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๓  กรกฎาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๖ 

๑. สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ บริจาคให้คณะอักษรศาสตร์ ๒ งวด ดังนี้ 
๑.๑  งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓  เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
๑.๒  งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  เป็นเงิน  ๑๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน 
       สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๔๒๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

๒. เงินบริจาคผ่านบัญชีคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
๒.๑ คุณภูษิต ศศิธรานนท์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๗ บริจาค เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน 
      บาทถ้วน) 
๒.๒ เงินบริจาคให้แก่คณะฯ จากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน ๑๒๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น 
      หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๒๑,๑๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
  รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น ๖๔๙,๑๐๐ บาท (หกแสนสี่หม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


