
ฉบับรบัรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔ 
วันจันทร ท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

ณ หอง  ๕๐๒  อาคาร  ๓๖  ป  คณะอักษรศาสตร 
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting 

..................................................... 
 

ผูมาประชุม 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
๒ อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ รองคณบดีฝายวิจยั กรรมการ 
๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผูแทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ หัวหนางานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๖ นางรสธร  จนัทรสิงขรณ นักวิชาการอุดมศึกษา ผูชวยเลขานุการฯ 
 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๑ รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝายวชิาการ กรรมการ 
๓ อาจารย ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผูชวยศาสตราจารยบุหลนั  กุลวจิิตร หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๖ อาจารย ดร.เพชรดา  ชนุออน หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตร กรรมการ 
๗ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย ดร.นันทวัลย  สนุทรภาระสถิตย หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารยวนัชัย  สีลพทัธกุล หัวหนาภาควิชาภาษาปจจบุนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารยภาณุพนัธ  จันทรเฟอง หัวหนาภาควิชาภาษาฝร่ังเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอาภากร  หาญนภาชีวนิ หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารยศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  คีรีวงศวัฒนา หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร กรรมการ 
๑๔ ผูชวยศาสตราจารยตะวนั  วรรณรัตน หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
๑๕ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก  รุงกีรติกุล ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย ดร.ณัฐภรณ  สถิตวราทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผูชวยศาสตราจารยนาตยา  อยูคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย ดร.บลูยจีรา  ชิรเวทย ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย ดร.ยงยุทธ  วถีิไตรรงค ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
๑ อาจารย ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝายพฒันาองคกร  
๒ อาจารย ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๒ 

ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินตธนาวฒัน หัวหนางานคลังและพัสด ุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  
 

ผูไมมาประชุม 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 

  (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  การเตรียมความพรอมรองรับการปฏิบัติงานชวงการเปดภาคการศึกษาตน 
ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา  ไดเตรียมการรองรับการปฏิบัติงานชวงการเปดภาคการศึกษาตน          
ปการศึกษา  ๒๕๖๔  ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม  ๒๐๑๙  (COVID-19)   
โดยชี้แจงข้ันตอนการรับบริการในเรื่องตาง ๆ ในรูปแบบวีดิทัศน  และอินโฟกราฟก ดังนี้ 

๑. วีดิทัศนแนะนําวิธีการแกปญหาชวงลงทะเบียนออนไลน 
๒. วีดิทัศนแนะนําข้ันตอนการยื่นคํารองตาง ๆ  
๓. อินโฟกราฟก เรื่อง การติดตอยื่นเอกสารคํารอง 
๔. อินโฟกราฟก เรื่อง ทุนการศึกษา ทุน กยศ. ทุน กรอ. และการจัดโครงการฯ 
๕. อินโฟกราฟก เรื่อง คําแนะนําสําหรับนักศึกษาในการติดตอสื่อสารกับอาจารย 
๖. การประชาสัมพันธชองทางติดตอกับภาควิชาฯ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๓ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  สรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในคณะอักษรศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา ไดสรุปผลการสอบคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอในคณะอักษรศาสตร           
ปการศึกษา ๒๕๖๔  รอบท่ี ๑  รอบท่ี ๒  รอบท่ี ๓.๑  รอบท่ี ๓.๒  และรอบท่ี ๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 

  (ไมมี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการดานหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอปรับแผนการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภูมิศาสตร  และขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตรประสงคขอปรับแผนการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ภูมิศาสตร  จาก  “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕”  เปน “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๖”  และ
ขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับแผนการเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร จาก “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕” เปน “ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๖” 
และขอยกเลิกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ และใหเสนอกอง
บริหารงานวิชาการตอไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก 
ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 
๑. อาจารย ดร.อนุสรณ  ชมภูพล ๑. อาจารย ดร.อนุสรณ  ชมภูพล 
๒. อาจารยณิชา  แยมละมาย ๒. อาจารยณิชา  แยมละมาย 
๓. อาจารยภาณุพันธ  จันทรเฟอง ๓. อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร 
วิชาเอกภาษาเยอรมัน 
๔. ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ๔. ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 
๕. อาจารยอาภากร  หาญนภาชีวิน ๕. อาจารยอาภากร  หาญนภาชีวิน 
๖. อาจารยอันนา  คือเบล ๖. อาจารยอันนา  คือเบล 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการแกไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันตก ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดท่ี
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการดานการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ขออนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนลาชาเปนกรณี 
   พิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีนักศึกษาวิชาเอกภาษาญ่ีปุน ชั้นปท่ี ๔ ไดรับการตอบรับใหเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ใน ๔ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. นักศึกษาจํานวน ๔ คน ไดรับการตอบรับให เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Meisei 
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

๒. นักศึกษาจํานวน ๑ คน ไดรับการตอบรับใหเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Daito Bunka 
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

๓. นักศึกษาจํานวน ๓ คน ไดรับการตอบรับใหเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tokyo Gakugei 
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

๔. นักศึกษาจํานวน ๒ คน ไดรับการตอบรับให เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Osaka 
University เปนเวลา ๑ ปการศึกษา ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 
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เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ทํา
ใหรัฐบาลญ่ีปุนไมอนุญาตใหชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศ ทําใหมหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แหงจัดการสอนแบบ
ออนไลนจนกวารัฐบาลญ่ีปุนจะอนุญาตใหชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศได ทําใหนักศึกษาท้ัง ๑๐ ราย ไม
สามารถตัดสินใจไดวาควรลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ หรือไม ดังนั้น ภาควิชาภาษา
ปจจุบันตะวันออก จึงประสงคขอใหนักศึกษาท้ัง ๑๐ รายนี้ ลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
๒๕๖๔ แตจะใหเขาเรียนรายวิชาตาง ๆ ดวยโดยไมลงทะเบียนจนกวาจะสามารถเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัย
ท่ีประเทศญี่ปุนได  

ท้ังนี้ หากเปนท่ีแนชัดวานักศึกษาดังกลาวไมสามารถเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีประเทศ
ญ่ีปุนไดแลว ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขออนุญาตใหนักศึกษาท้ัง ๑๐ รายดังกลาวลงทะเบียนใน
รายวิชาท่ีไดเขาเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนักศึกษาท้ัง ๑๐ ราย ลาพักการศึกษา แตหาก
ปรากฏชัดวานักศึกษาไมสามารถเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีประเทศญ่ีปุนได อนุญาตนักศึกษาท้ัง ๑๐ ราย
กลับเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ และใหลงทะเบียนเรียนลาชาเปนกรณีพิเศษได 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ขอเปดกลุมเรียนรายวิชา ๔๓๖ ๓๒๑ ระบบสํานักงาน 
   อัตโนมัติ (เพ่ิมเติม) 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ประสงคขอเปดกลุมท่ี ๒ รายวิชา ๔๓๖ ๓๒๑ ระบบสํานักงาน
อัตโนมัติในวันอังคารเวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๕ น. เนื่องจากในกลุมท่ี ๑ มีผูลงทะเบียนเต็มจํานวน ๓๐ คน แลวแตยัง
มีนักศึกษาอีกมากกวา ๑๕ คน แจงความประสงคขอลงทะเบียนรายวิชาดังกลาว  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเปดกลุมเรียนท่ี ๒ รายวิชา ๔๓๖ ๓๒๑ ระบบ
สํานักงานอัตโนมัติ ไดหากมีนักศึกษาลงทะเบียนในกลุมเรียนท่ี ๒ เกินกวา ๑๕ คน แตหากไมถึง ๑๕ คน ให
รวมเขากับกลุมเรียนท่ี ๑  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ นักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชาขอเปล่ียนวิชาเอก 
 
สรุปเรื่อง Ms.Pheng  Thoninphouvoneat รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๑๑  นักศึกษาทุนพระราชทานฯ
ชาวกัมพูชา ยื่นคํารองขอเปลี่ยนวิชาเอกจาก “ภาษาฝรั่งเศส” เปน “การแสดงศึกษา” เนื่องจากคะแนนไมถึง
เกณฑท่ีจะศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสได 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๖ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให Ms.Pheng Thoninphouvoneat รหัสประจําตัว 
๖๒๐๕๑๐๓๑๑  เปลี่ยนวิชาเอกจาก “ภาษาฝรั่งเศส” เปน “การแสดงศึกษา” ไดเปนกรณีพิเศษ  และใหเสนอ
กองบริหารงานวิชาการตอไป  ท้ังนี้  หลักสูตรท่ีมีการรับนักศึกษาแยกสาขาวิชาตั้งแตแรกเขาควรทบทวนเกณฑ
การรับนักศึกษา  โดยอาจมีการประเมินความสามารถของนักศึกษากอนลงทะเบียนรายวิชาในสาขาระดับตน  เพ่ือ
จัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม  หรืออาจมีการดําเนินการอ่ืน ๆ ชวยพัฒนานักศึกษากอนเขาวิชาเอก  ในภาค
การศึกษาท่ี ๒  ชั้นปท่ี ๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ อาจารยสุมาลี สูนจันทร ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารยสุมาลี สูนจันทร อาจารยประจําภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๖-๕๙ การอานภาษาเกาหลีสําหรับเอเชียศึกษา ๒ 
และไดเสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนเปนไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา        
๔๕๐ ๒๔๖-๕๙  การอานภาษาเกาหลีสําหรับเอเชียศึกษา ๒  และใหทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบ    
การสอน ตามหลักเกณฑในประกาศของคณะฯ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) โดยแบงจายเปน ๒ งวด 
งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
  (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภาษาไทย  
   (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ อาจารย ดร.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา 
   ภาษาไทย  
 
สรุปเรื่อง อาจารย ดร.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย ประสงคขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา
ภาษาไทย ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาภาษาไทยในการประชุม
วาระพิเศษ ครั้งท่ี   ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔  และเพ่ือใหการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาไทย
เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาไทย    
ในวาระตอไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบกับการลาออก  และมีมติใหเสนอแตงตั้งกรรมการ    
สรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาไทย ดังนี้ 
  ๑.  คณบดีคณะอักษรศาสตร   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ  กรรมการ 
       (รักษาการแทนหัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต) 
  ๓.  อาจารย ดร.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย กรรมการ 
       (ผูแทนคณาจารยภาควิชาภาษาไทย) 
  ๔.  อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
       (รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาดานอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การจัดสรรอัตราพนักงานสายวิชาการ งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ มีอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ งบประมาณแผนดิน ท่ีวางอยูจํานวน     
๖ อัตรา คณะฯ จึงไดจัดทํา (ราง) แผนการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ งบประมาณแผนดิน 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนการจดัสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
งบประมาณแผนดนิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ โดยอัตราวาง ๖ อัตรา ใหจัดสรร ดังนี้ 
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๑. ๒ อัตรา ซ่ึงเปนอัตราวางท่ีมีอยูเดิม  
๑.๑  โอนยายแหลงงบประมาณ จํานวน ๑ อัตรา ใหแก อาจารยปรียาภรณ  หม่ืนราช 
๑.๒  จัดสรรใหนักเรียนทุน จาํนวน ๑ อัตรา ใหแก นายยิ่งยศ  บุญจันทร 

๒. ๔ อัตรา ซ่ึงเปนอัตราทดแทนผูเกษียณอายุราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.๑  จัดสรรใหภาควชิาภาษาไทย  จํานวน  ๑  อัตรา 
๒.๒  จัดสรรใหภาควชิาสังคมศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา 
๒.๓  จัดสรรใหภาควชิาภาษาปจจุบันตะวันออก  จํานวน  ๑  อัตรา 
๒.๔  จัดสรรใหภาควชิาประวัติศาสตร  จํานวน  ๑  อัตรา 

  ท้ังนี้  เม่ือมีการจัดสรรกรอบอัตรากําลังในครั้งถัดไป ใหจัดสรรแกภาควิชาปรัชญาเปนอันดับแรก 
และหากไดรับกรอบอัตรากําลังมากกวา ๑ อัตรา ใหจัดสรรใหภาควิชาอ่ืนตามความเหมาะสมตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  แทนตําแหนงท่ีวางลงจํานวน ๑ ตําแหนง 
 

สรุปเรื่อง ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร วางลงจํานวน ๑ ตําแหนง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงใหคณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตําแหนงท่ีวางลงไมเกิน ๑ ชื่อ ท้ังนี้ ภาควิชาประวัติศาสตรไดเสนอชื่อ นายกฤษฎา  
บุณยสมิต ตําแหนงผูตรวจราชการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอชื่อนายกฤษฎา  บุณยสมิต เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร แทนตําแหนงท่ีวาง และใหเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ ขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแหงชีวิต  
   ประจําป ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงคจะจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแหงชีวิต ประจําป ๒๕๖๔  ใน
วันศุกรท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอง ว.๑๑๔  และ ว.๑๑๕ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีคาใชจายเปนเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) และขอเบกิจายจากกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๙ 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแหง
ชีวิต ประจําป ๒๕๖๔  โดยมีคาใชจายเปนเงิน  ๒๑๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ  ท้ังนี้  ใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบวาตามท่ีหลักสูตรตองเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย งานบริหาร
และธุรการ ไดรวบรวมรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖ 
หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๒. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
๔. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๕. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
๖. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
๗. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย 
๘. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา 
๙. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
๑๐.   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
๑๑.   หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
๑๒.   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๓.   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
๑๔.   หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
๑๕.   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
๑๖.   หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๑๖ หลักสูตร ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๕ น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ 
   ผูจดรายงานการประชุม 
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