
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑ คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๖ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๗ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๘ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อาภากร  หาญนภาชีวนิ หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร  
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

 - 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔  (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 

  (ไม่มี) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการสอบถามมหาวิทยาลัยประเด็นการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ในช่วง 
   การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 

สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้สอบถามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ในประเด็นการจัดการศึกษานอกสถานที่
ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ระลอกใหม่  ท าให้ไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ นั้น คณะฯ ได้รับ
ค าตอบว่า “ให้ด าเนินการตามกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งของมหาวิทยาลัยและภาครัฐ รวมถึงมติ ก.บ.ม. 
ที่เก่ียวข้อง และให้ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับนักศึกษาและความเหมาะสมของสถานการณ์” 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจะด าเนินการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) แก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  เพ่ือ
ส ารวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร   บุคลากรและนักศึกษาสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยบุคลากรและ
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์จะได้รับวัคซีน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ส าหรับนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาที่ห่างจาก
มหาวิทยาลัยจะประสานงานแจ้งให้ลงทะเบียนรับวัคซีนในสถานพยาบาลใกล้บ้านในภูมิล าเนา นักศึกษ าชาว
ต่างประเทศและอาจารย์ชาวต่างประเทศจะด าเนินการโดยแยกแบบฟอร์มเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 
  ทั้งนี้ หากนักศึกษาและบุคลากรได้รับวัคซีนแล้ว อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้นักศึกษา
ที่ได้รับวัคซีนแล้วเข้ามาในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   ร้อยละ ๑๐ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ ๑๐  ในภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกระดับการศึกษา  เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รอบท่ี ๓ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 
  ทั้งนี้  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาจะด าเนินการเจรจากับบริษัทประกันภัย  เพ่ือจัดท า
ประกันภัยเกี่ยวกับการแพ้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอปรับแผนการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ  จาก ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็น  ภาคการศึกษาต้น             
ปีการศึกษา ๒๕๖๘ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๘ ไดต้ามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขข้อความในหลักสูตรสาขาภาษาเอเชีย 
   ตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔  เนื่องจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขข้อความในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๑.๓.๑ วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ในหน้า ๘ จาก ๗ ข้อ เป็น ๘ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

๑. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิตและโลก 
๒. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม 
๓. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาเอเชียตะวันออกในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
๔. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เชิงภาษาศาสตร์เกี่ยวกับภาษาเอเชียตะวันออก 
๕. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของชนชาติในเอเชีย

ตะวันออกผ่านภาษาและวรรณกรรม 
๖. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาเอเชียตะวันออกเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้ใน

แขนงวิชาต่าง ๆ และการประกอบอาชีพ 
๗. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล 
๘. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและผลิตงานอย่าง

สร้างสรรค์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ ไดต้ามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษา  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด ในการนี้  มีผู้สมควรส าเร็จการศึกษาประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ครั้งที่  ๑  จ านวน  ๓๘๓ ราย และมีผู้ไม่ส าเร็จการศึกษา ๑ ราย คือ นางสาวศศิประภัสสร  ศักดิ์ศรีศิริสกุล          
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๕๒๖ เนื่องจากได้ค่าระดับ F  จ านวน  ๑ รายวิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๓๘๓ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๒๐๒  
   ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๒ และรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๖ นิทานสุภาษิตจีน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา จ านวน ๒ รายวิชา 
ดังต่อไปนี้  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 
          ๑. รายวิชา ๔๕๐ ๒๐๒  ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๒   ภาคการศึกษาปลาย                    

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนางสาวณิชกมล  หวังธนสาร รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๘๕๓ จาก C+ เป็น B เนื่องจาก
กรอกตัวเลขคะแนนผิดพลาด 

๒. รายวิชา ๔๔๑ ๒๒๖ นิทานสุภาษิตจีน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนางสาว
ปิยวรรณ  ไหลวัฒนชัย รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๙๓ จาก C+ เป็น A เนื่องจากตรวจพบว่านักศึกษากรอกค าตอบ
ในกูเก้ิลฟอร์มโดยท าเครื่องหมายเพ่ิมเติมผิดจากที่ท าเฉลยไว้ ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจว่าผิด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของรายวิชา ๔๕๐ ๒๐๒ ภาษาจีนเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๒ ของนางสาวณิชกมล       
หวังธนสาร รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๘๕๓ จาก C+ เป็น B  และรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๖ นิทานสุภาษิตจีน ของ
นางสาวปิยวรรณ  ไหลวัฒนชัย รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๙๓ จาก C+ เป็น A ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๗ การแปลอังกฤษ 
   เป็นไทยระดับสูง 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๗ การแปลอังกฤษ
เป็นไทยระดับสูง ของนางสาวปรียานุช บุตรไสว รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๗๔ จาก C+ เป็น A เนื่องจากกรอก
คะแนนผิดพลาด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๗ การแปลอังกฤษเป็นไทยระดับสูง ของนางสาวปรียานุช บุตรไสว 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๗๔ จาก C+ เป็น A ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
  (ไม่มี) 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ ขอรับเงินรางวัลส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับแต่งตั้งช านาญการ 
 
สรุปเรื่อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๙๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้น โดยแต่งตั้งให้ นางสาววรรณา  วงษ์ธง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ด ารงต าแหน่ง 
“นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ” กรณีกลุ่มหัวหน้างาน คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเงินรางวัลให้แก่ นางสาว
วรรณา วงษ์ธง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งช านาญการ  ให้แก่นางสาววรรณา  วงษ์ธง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)  โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 
   การสอนของ อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๔ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาปรัชญา (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  

ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ตาม
ค าสั่งคณะอักษรศาสตร์ ที่ ๓๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้เสนอแนวทางการพิจารณาชื่อบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ  และบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจ าปี 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 
๒. นางสุวรรณี  ชินเพียร   บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน กลุ่มพนักงานประจ า 
๓. นายศักดิ์ชาย  มีสง่า   บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน กลุ่มลูกจ้างประจ า 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณาและรายชื่อบุคลากรดีเด่น       
สายวิชาการและบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจ าปี ๒๕๖๔  ทั้ง  ๓  รายชื่อ  ตามรายละเอียดที่เสนอ  และให้
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การเสนอรายช่ือผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยให้ส่วนงานเสนอชื่อบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น คณะฯ เห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท าชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

๑. นายภูษิต  ศศิธรานนท์ 
๒. อาจารย์ ดร.ทศพล  ศรีพุ่ม 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ท าคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ท า
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง ๒ รายชื่อ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองกลางต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

รอบ ๖ เดือน ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายการด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ตามรายละเอียด
ทีเ่สนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๔ หน่วยงาน 
ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๙ 

 
๑. ภาควิชาภาษาไทย 
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
๓. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
๔. ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
๕. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๖. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
๗. ภาควิชานาฏยสังคีต 
๘. ภาควิชาปรัชญา 
๙. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐.   ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๑๑.   ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๑๒.   ส านักงานคณบดี 
๑๓.   หน่วยกิจการนักศึกษา 
๑๔.   ฝ่ายเอเชียศึกษา 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๔ 
หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๕ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๗ ฉบับ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับดังกล่าว  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย  คณะอักษรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  จึงมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 

๑. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์แก่บุคลากร 

๒. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๑๐ 

 

๓. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(matching fund) 

๔. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และ
แสดงผลงานส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๕. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ น าเสนอ และ
แสดงผลงานส าหรับนักศึกษา 

๖. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเขียนหรือแปล ต ารา หนังสือ 
หรือผลงานวิชาการอ่ืนที่เทียบเท่าผลงานวิจัย ตามเกณฑ์ของ ก.พ.อ. 

๗. (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการเผยแพร่ผลงาน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน ๗ ฉบับ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๖ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม 
และการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เกี่ยวกับจังหวัดสมุทรสาคร แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หน้า  ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๗ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ได้จัดท า (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (Learning Institute For Everyone : LIFE)  
 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน (Learning Institute For Everyone 
: LIFE) ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๕๐ น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


