
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔ 
วันจันทร ท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมหมอมหลวงปน มาลากุล อาคารอักษรศาสตร ๑ คณะอักษรศาสตร 
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting 

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

ผูมาประชุม 
 

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

 
ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๑ รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ รองคณบดีฝายวิจยั 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 ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย ดร.ณัฐภรณ  สถิตวราทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผูชวยศาสตราจารยนาตยา  อยูคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๙ รองศาสตราจารย ดร.บลูยจีรา  ชิรเวทย ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย ดร.ยงยุทธ  วถีิไตรรงค ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

  - 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๒ 

ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

๑ อาจารย ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝายพฒันาองคกร  
๒ อาจารย ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
๓ นางสาวบุษกร  จินตธนาวฒัน หัวหนางานคลังและพัสด ุ  
๔ นางสาววรรณา  วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  
 

ผูไมมาประชุม 
 

๑ อาจารย ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา ลาประชุม 
๒ อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  (วาระลับ) 
 

มต ิ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  (วาระลับ)  แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
  (ไมมี) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 
  (ไมมี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการดานหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย  

ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๘ ครั้งท่ี ๙ และครั้งท่ี ๑๐) และประจําภาคการศึกษา 
ฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๑) 

 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีศึกษาครบตาม
รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ และ
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘  จํานวน    ๑  ราย  

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๙  จํานวน    ๑  ราย 
ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑๐  จํานวน    ๑  ราย 
ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑ จํานวน    ๕  ราย 

       รวมท้ังสิ้น จํานวน    ๘  ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๘ จํานวน ๑ ราย ครั้งท่ี ๙ จํานวน ๑ ราย ครั้งท่ี ๑๐ จํานวน ๑ ราย และประจํา
ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑ จํานวน ๕ ราย  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๘ ราย  และใหเสนอ   
กองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 

นาฏยสังคีต  ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต 
ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับขอความใน มคอ.๒ หนา ๒๕ หัวขอ (๒) วิชาสาขาระดับตนของคณะฯ จํานวนไมนอย
กวา ๑๒ หนวยกิต ดังนี้  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๔ 

(เดิม) (ใหม) 
นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาสาขาระดับตนของคณะฯ 
๒ สาขาวิชา สาขาวิชาละไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาสาขาระดับตนของคณะฯ 
๒ สาขาวิชา สาขาวิชาละไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดย
นักศึกษาท่ีจะเลือกศึกษาวิชาเอกการละครหรือ
วิชาเอกสังคีตศิลปไทย ตองผานรายวิชาสาขาระดับ
ตนและมีคาระดับคะแนนเฉล่ียท้ังสองรายวิชาของ
สาขาวิชานั้น ไมต่ํากวา ๒.๐๐ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นาฏยสังคีต ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับขอความใน มคอ.๒ หนา ๒๙ หัวขอ (๒) วิชาสาขาระดับตนของคณะฯ 
จํานวนไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเสนอเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  
   สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต  เสนอเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
นาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๖)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ขอปรับปรุงแกไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเพ่ิมเง่ือนไขการเลือกวิชาโทของนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุน และภาษาเกาหลี วาไมสามารถเลือกภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน หรือภาษาเกาหลี เปนวิชาโทหรือวิชาโท   
สหสาขาวิชาได ดังนี้ 
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 หนา  ๕ 

(เดิม) (ใหม) 
(๔) วิชาโท  จํานวนไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
      นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาอ่ืนจาก
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตรหรือวิชาโทสหสาขาวิชา 
      นักศึกษาวิชาเอกอ่ืนท่ีตองการเลือกศึกษากลุมวิชา
ในสาขาภาษาเอเชียตะวันออกเปนวิชาโท ใหเลือก
ศึกษา ๑ กลุมวิชา ดังนี้ 

(๔) วิชาโท  จํานวนไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
      นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาโทสาขาวิชาอ่ืนจาก
หลักสูตรของคณะอักษรศาสตรหรือวิชาโทสหสาขาวิชา 
โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน และภาษา
เกาหลี ไมสามารถเลือกภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน หรือ
ภาษาเกาหลี เปนวิชาโทหรือวิชาโทสหสาขาวิชาได 
      นักศึกษาวิชาเอกอ่ืนท่ีตองการเลือกศึกษากลุมวิชา
ในสาขาภาษาเอเชียตะวันออกเปนวิชาโท ใหเลือกศึกษา 
๑ กลุมวิชา ดังนี ้

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับป พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกําหนดใหนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน และภาษาเกาหลี 
ไมสามารถเลือกภาษาจีน  ภาษาญี่ปุน  หรือภาษาเกาหลี  เปนวิชาโทหรือวิชาโทสหสาขาวิชาได ตามรายละเอียด 
ท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการดานการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ขอแกไขคาระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๙  

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ประสงคขอแกไขคาระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๙ การ
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของนางสาวชยาภรณ  จันทรา รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๐๓ จาก F เปน C+ 
เนื่องจากนักศึกษาไดแสดงหลักฐานการสงงานในสวนท่ีขาดไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอขอแกไขคาระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย  
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ของรายวิชา ๔๓๖ ๒๐๓-๕๙ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ของนางสาวชยาภรณ  จันทรา 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๐๓ จาก F เปน C+ ตามรายละเอียดท่ีเสนอตอไปได 
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 หนา  ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ นักศึกษาย่ืนคํารองขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน ๒ ราย 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา เสนอวามีนักศึกษาประสงคขอเทียบโอนรายวิชา จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
  ๑.  นางสาวปยธิดา  ราชานนท  รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๕๑๘  ขอเทียบโอนรายวิชาจาก คณะ
อักษรศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๓ มายัง คณะอักษรศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔ จํานวน ๓ รายวิชา ไดแก 
   ๑.๑  ๔๑๐ ๑๐๒  ทักษะการคิดเชิงวิจารณ 
   ๑.๒  ๐๘๔ ๑๐๘  โลกและดาราศาสตร 
   ๑.๓  SU ๑๐๒  ศิลปากรสรางสรรค 
  ๒.  นายนรวิชญ  รังสัย  รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๗๓๗ ขอเทียบโอนรายวิชาจาก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มายัง คณะอักษรศาสตร หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
จํานวน ๒ รายวิชา ไดแก 
   ๒.๑  ๐๘๑ ๑๐๒  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 
   ๒.๒  ๐๘๑ ๑๐๓  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเทียบโอนรายวิชาของนางสาวปยธิดา  ราชานนท  
รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๕๑๘ และนายนรวิชญ  รังสัย  รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๗๓๗ ไดตามรายละเอียดท่ี
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ ขอหารือเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอกสําหรับนักศึกษาแยกรับสาขาวิชาเอก 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการประสงคขอหารือประเด็นของเกณฑการเขาศึกษาวิชาเอก สําหรับ
นักศึกษาแยกรับสาขาวิชาเอกวาควรจะตองไดระดับคะแนนในรายวิชาสาขาระดับตนตามเกณฑของหลักสูตร
เชนเดียวกับกรณีของนักศึกษาท่ีเขามาโดยยังไมระบุสาขาวิชาเอกหรือไม 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑.  หลักสูตรอาจพิจารณาแกไขรายละเอียดใน สมอ.๐๘ โดยกําหนดใหกรณีท่ีนักศึกษามีเกรด
เฉลี่ยไมถึงตามท่ีหลักสูตรกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของหลักสูตร 
  ๒.  ใหรองคณบดีฝายวิชาการเชิญประธานหลักสูตรหรือผูแทนหลักสูตรมารวมประชุมเพ่ือ
พิจารณาหาขอสรุปและนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรตอไป 
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 หนา  ๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ อาจารยจิตรนันท  กล่ินนอย ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารยจิตรนันท  กลิ่นนอย อาจารยประจําภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก ประสงคขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา  ๔๕๐ ๒๖๕-๕๙  การอานภาษาเวียดนามสําหรับเอเชีย
ศึกษา ๑ และไดเสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ท้ังนี้ การจัดทํา
เอกสารประกอบการสอนเปนไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา         
๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอานภาษาเวียดนามสําหรับเอเชียศึกษา ๑  และใหทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน ตามหลักเกณฑในประกาศของคณะฯ เปนเงิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) โดยแบงจายเปน 
๒ งวด งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันหารอยบาทถวน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยบุณฑริกา  คงเพชร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาตอเพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับขาราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผูชวยศาสตราจารยบุณฑริกา  คงเพชร อาจารยประจําภาควิชานาฏยสังคีต ไดรับอนุมัติใหลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยทุนสวนตัว เปนเวลา ๓ ป ตั้งแต
วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ไดรายงานผลการศึกษาและประสงคขอรับทุนสนับสนุน
คาลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๖๔  เปนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท  (สองหม่ืนเจ็ดพัน   
หารอยบาทถวน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหแก
ผูชวยศาสตราจารยบุณฑริกา  คงเพชร ไดตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ อัตรา
คาใชจาย และแนวปฏิบัติในการใชจายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร 
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยอนุมัติคาลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาตน  ปการศึกษา ๒๕๖๔  เปนเงิน ๒๗,๕๐๐ บาท   
(สองหม่ืนเจ็ดพันหารอยบาทถวน)  
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 หนา  ๘ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ รายช่ือนักศึกษาท่ีภาควิชาเสนอเพ่ือขอรับทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดน 
 
สรุปเรื่อง ฝายกิจการนักศึกษา เสนอรายชื่อนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ และ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓  เพ่ือรับทุน
สงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดน  จํานวน ๔๙ ราย  ท้ังนี้ มีนักศึกษาจํานวน ๒ ราย  ไดแก นางสาวนันทนภัส  
กิจบาลจาย  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๒๘๑  และนางสาวติณณา  เอกอนงค รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๕๒ ซ่ึงมี
เกรดเฉลี่ยสะสมไมตรงตามคุณสมบัติท่ีระบุในประกาศเกณฑการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากงบประมาณเงิน
รายไดและหรือเงินบริจาคท่ีผูบริจาคไดกําหนดวัตถุประสงคไว จึงมีรายชื่อนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ี
กําหนดจํานวน ๔๗ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดนใหแก
นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ และ ๓ ปการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗ ราย ตามรายละเอียดท่ีเสนอ เนื่องจากเปนหลักเกณฑ
เดียวกับประกาศท่ีไดออกไปในปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และใหมีการพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑการใหทุนใหมในครั้งถัดไป อนึ่ง ผูชวยศาสตราจารยตะวัน  วรรณรัตน และผูชวยศาสตราจารยนาตยา 
อยูคง  มีความเห็นวาควรใหมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑการใหทุนสงเสริมการศึกษาประเภทเรียนเดน ตั้งแตการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี ๑๓/๒๕๖๔ ทันที 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕.๑ อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน ขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชา 
   ภาษาเยอรมัน  
 
สรุปเรื่อง อาจารยอาภากร หาญนภาชีวิน ประสงคขอลาออกจากตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน 
ตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาภาษาเยอรมันในการประชุมครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔  และเพ่ือใหการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันเปนไปดวย
ความเรียบรอย  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเสนอแตงต้ังกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมันในวาระ
ตอไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอแตงตั้งกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน 
ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 

 

 หนา  ๙ 

  ๑.  คณบดีคณะอักษรศาสตร    ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน  กรรมการ 
       (หัวหนาภาควิชาปรัชญา) 
  ๓.  อาจารยอาภากร  หาญนภาชีวิน   กรรมการ 
       (ผูแทนคณาจารยภาควิชาภาษาเยอรมัน) 
  ๔.  อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน    เลขานุการ 
       (รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาดานอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ขออนุมัติจัดทํากรมธรรมประกันภัยคุมครองการแพวัคซีนโควิด-๑๙ ของบริษัท 
   เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับนักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ของ 

คณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบวา คณะฯ จะจัดทําประกันภัยคุมครองการแพวัคซีนโควิด-๑๙ 
กลุม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ของคณะฯ จํานวน ๙๘๕ คน ใน
อัตราเบี้ยประกันภัย ๙๙ บาท/คน/ป รวมเปนเงิน ๙๗,๕๑๕ บาท (เกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยสิบหาบาทถวน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติการทําประกันภัยคุมครองการแพวัคซีนโควิด-๑๙ 
กลุม กับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ของคณะฯ จํานวน ๙๘๕ คน ใน
อัตราเบี้ยประกันภัย ๙๙ บาท/คน/ป รวมเปนเงิน ๙๗,๕๑๕ บาท (เกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยสิบหาบาทถวน) ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ โดยใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการพลเรือนใน 
   สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร  

รอบครึ่งปหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) 
 
สรุปเรื่อง ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.
๒๕๖๑ ฉบับลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดข้ันตอนและระยะเวลา
เพ่ือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพ่ือเปนกรอบสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งป
หลัง ระหวางวันท่ี (๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ
ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบระยะเวลาดังกลาว และกําหนดข้ันตอนระยะเวลาในการ
ดําเนินการใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 หนา  ๑๐ 

การเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย หัวหนาภาควิชา รองคณบดี และผูชวย
คณบดี  
  ๑. การประเมินอาจารยในภาควิชา 
   หัวหนาภาควิชา     ประธานกรรมการ 
   อาจารยในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๒. การประเมินหัวหนาภาควิชา 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   อาจารยในภาควิชาจํานวน ๒ คน   กรรมการ 
  ๓. การประเมินรองคณบดแีละผูชวยคณบดี 
   คณบดี      ประธานกรรมการ 
   หัวหนาภาควิชาท่ีไดรับการเสนอชื่อในท่ีประชุม กรรมการ 
   หัวหนางานท่ีเก่ียวของ    กรรมการ 
 
กําหนดข้ันตอนระยะเวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๑. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี เสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมายัง
คณะฯ  ภายในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
  ๒. คณาจารยสง KPIs ใหหัวหนาภาควิชา  ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
  ๓. รองคณบดี ผูชวยคณบดี และหัวหนาภาควิชา สง KPIs ใหคณะฯ  ภายในวันท่ี ๓ กันยายน 
๒๕๖๔ 
  ๔. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงท่ีทําไว  ภายใน
วันท่ี ๖ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
  ๕. ภาควิชา/สํานักงานคณบดี สงผลการประเมินใหคณบดีพิจารณา  ภายในวันท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาการดําเนินการตามรายละเอียดท่ีเสนอ ท้ังนี้ ใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานรอง
คณบดี และผูชวยคณบดี ดังนี้ 
  ๑. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหนาภาควชิาประวัติศาสตร     กรรมการ 
      หัวหนางานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๒. รองคณบดีฝายวิชาการ   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหนาภาควชิาสังคมศาสตร     กรรมการ 
      หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ 
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 หนา  ๑๑ 

  ๓. รองคณบดีฝายวิจัย   
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหนาภาควชิาบรรณารักษศาสตร    กรรมการ 
      หัวหนางานบริการวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
  ๔. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหนาภาควชิาภาษาปจจุบันตะวันออก    กรรมการ 
      หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ 
  ๕. รองคณบดีฝายพัฒนาองคกร 
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหนาภาควชิาภูมิศาสตร     กรรมการ 
      หัวหนางานบริหารและธุรการ     กรรมการ 
  ๖. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
      คณบดี       ประธานกรรมการ 
      หัวหนาภาควชิาภาษาไทย     กรรมการ 
      หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  

(ครั้งท่ี ๒) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบวาตามท่ีหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตอง
เขารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ วงเงินจัดสรรของหนวยงานภายในคณะอักษรศาสตร และรายละเอียดประกอบการ 
   ขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการไดจัดทําขอมูลวงเงินจัดสรรจากเงินรายไดของหนวยงานภายในคณะอักษร
ศาสตร และรายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพ่ือเปนแนวทางสําหรับภาควิชานําไปใชในการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณของภาควิชาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  
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 หนา  ๑๒ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบวงเงินจัดสรรจากเงินรายไดของหนวยงานภายในคณะ
อักษรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ และใหภาควิชาจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สงมาท่ีงานบริหารและธุรการภายในวันจันทรท่ี ๑๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไมมี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น. 
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