
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๔/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชมุหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑ คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

ผู้มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ รองศาสตราจารยว์ันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ภาณพุนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยอ์าภากร  หาญนภาชีวนิ หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหนา้ภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุง่กรีติกุล ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
  - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๒ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๓ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๔ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

- 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๓/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่     
๑๓/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ระเบียบวาระที่ 
๔.๔.๑ รายช่ือนักศึกษาที่ภาควิชาเสนอเพ่ือขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ดังน้ี 
  
  จาก “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ เน่ืองจากเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับประกาศที่ได้ออกไปในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และให้มีการพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ทุนใหม่ในครั้งถัดไป อน่ึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาตยา อยู่คง เห็นควรให้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ต้ังแต่
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ทันที” 
 

  เป็น “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ เน่ืองจากเป็น
หลักเกณฑ์เดียวกับประกาศที่ได้ออกไปในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และให้มีการพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์การให้ทุนใหม่ในครั้งถัดไป  
  ทั้งน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง เสนอให้มีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้ทุน
ส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น ต้ังแต่การประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ 
ทันที และประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมฯ ว่ามีความเห็นอย่างไร ซึ่งที่ประชุมฯ โดยเสียงข้างมากเห็นควรให้ใช้
ตามหลักเกณฑ์เดิม และผู้เห็นควรให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียน
เด่น ต้ังแต่การประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ทันที ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นาตยา อยู่คง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์” 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๓ 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  แนวทางการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา 
   ในสถานการณ์ COVID-19 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบแนวทางการลดค่าเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังน้ี  

๑. การลดตามลําดับขั้น 
   ค่าเทอมท่ีไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท    ลดค่าเทอมร้อยละ ๕๐ 
   ค่าเทอมในส่วนต้ังแต่ ๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ลดค่าเทอมเพ่ิมร้อยละ ๓๐ 
   ค่าเทอมในส่วนต้ังแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท  ลดค่าเทอมเพ่ิมร้อยละ ๑๐ 

๒. ลดค่าเทอมแก่นักศึกษาชาวไทยทุกหลักสูตร  ทุกระดับช้ัน  ที่ลงทะเบียนเรียนภาค 
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

  ทั้งน้ี  เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  มหาวิทยาลัยจะได้มี
ประกาศและแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการ 

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประเภทสนับสนุน 
อุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้มีประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙  
(COVID-19) ประเภทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนทุนสําหรับจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๐ ทุน  
  ประกาศฉบับน้ีมีที่มาจากการสํารวจความต้องการของนักศึกษาของคณะอักษรศาสตร์ และการ
สํารวจราคาของอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนออนไลน์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเรียนออนไลน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นมีราคาประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี คณะฯ มิได้ให้นักศึกษาขอยืมอุปกรณ์สําหรับ
เรียนออนไลน์ เน่ืองจาก การให้ยืมอุปกรณ์ นักศึกษาจะไม่ได้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์จะมีการ



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๔ 

เสื่อมสภาพกระทั่งผ่านไปประมาณ ๑ ปี จะเริ่มมีสถานะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ อาจทําให้คณะฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บํารุงรักษาจํานวนมาก ดังน้ัน การให้ความช่วยเหลือในลักษณะของทุนการศึกษาจึงมีความรวดเร็วและทําให้
นักศึกษาสามารถเลือกอุปกรณ์สําหรับการเรียนออนไลน์ได้ตรงตามความต้องการมากที่สุด 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  (ไม่มี) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑๑) และประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 

 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังน้ี 
 

ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑  จํานวน    ๒๔  ราย 
ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จํานวน      ๗  ราย 

       รวมทั้งสิ้น จํานวน   ๓๑  ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๑ จํานวน ๒๔ ราย และประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้ง
ที่ ๒ จํานวน ๗ ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๑ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๕ 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก ขอปรบัปรุงแก้ไขหลกัสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับแผนการศึกษาวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีใน
ภาคต้น ช้ันปีที่ ๓ ดังน้ี 
 ๑.  ภาษาจีน     ปรับจากวิชาเลือก ๓ หน่วยกิตเป็น รายวิชา ๔๔๑ ๒๐๗ การเขียนภาษาจีนเบ้ืองต้น 
 ๒.  ภาษาญี่ปุ่น   ปรับจากวิชาเลือก ๓ หน่วยกิต เป็น รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๗ การเขียนภาษาญี่ปุ่นเบ้ืองต้น 
 ๓. ภาษาเกาหลี ปรับจากวิชาเลือก ๖ หน่วยกิต เป็น รายวิชา ๔๔๓ ๒๐๗ การเขียนภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น 
และวิชาเลือก ๓ หน่วยกิต 

(เดิม) (ใหม่) 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวน 
หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิชาโทภาษาจีน  
๔๔๑ ๒๑๑ บทความคัดสรรวัฒนธรรมจีน ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๓ 
 วิชาโทภาษาญี่ปุ่น  

๔๔๒ ๒๑๑ บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น ๓(๓-๐-๖) 
 วิชาเลือก ๓ 
 วิชาโทภาษาเกาหลี  
 วิชาเลือก ๖ 

รวมจํานวน ๖ 

 
 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จํานวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

 วิชาโทภาษาจีน  
๔๔๑ ๒๐๗ การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๔๔๑ ๒๑๑ บทความคัดสรรวัฒนธรรมจีน ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาโทภาษาญี่ปุ่น  
๔๔๒ ๒๐๗ การเขียนภาษาญี่ปุน่เบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๔๔๒ ๒๑๑ บทความคัดสรรวัฒนธรรมญี่ปุ่น ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาโทภาษาเกาหลี  
๔๔๓ ๒๐๗ การเขียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๓ 
รวมจํานวน ๖  

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเอเชียตะวันออก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับแผนการศึกษาวิชาโทภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีใน
ภาคต้น ช้ันปีที่ ๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
   ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๖ 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* ๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* 
๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล ๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล* 
๓. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง* ๓. อาจารย์ Florian de Sousa Ferreira 
๔. อาจารย์ Nolwenn Lacoume (โนลเวนน์ ลากูม) ๔. อาจารย์ Victoria Gasso Gelly 
๕. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย ๕. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย 

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๕ การอ่านและ   
การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารช้าเป็นกรณีพิเศษ จํานวน ๖ คน ดังน้ี 
  กลุ่มที่ ๑๗ 
  ๑. นายณัฐสิทธ์ิ กุลกรินีธรรม รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๘๔ 
      เน่ืองจากมีการสื่อสารผิดพลาดกับอาจารย์ผู้สอน 
 

  กลุ่มที่ ๑๘ 
  ๑. นายสมพร โพธ์ิสานันทา  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๗๕ 
      เน่ืองจากนักศึกษาประสบปัญหาด้านการเงิน ไม่สามารถชําระค่าลงทะเบียนเรียนได้ภายใน
เวลาที่กําหนด ทําให้ถูกลบช่ือออกและไม่สามารถลงทะเบียนในช่วงเพ่ิม-ถอนรายวิชาน้ีได้  เน่ืองจากกลุ่มที่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้มีนักศึกษาลงทะเบียนเต็มจํานวนรับแล้ว 
 

 ๒. นางสาวบุษบา  คํานู   รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๒ 
 ๓. นางสาวรังศิริ  เย็นวอน  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๙ 
 ๔. นางสาวลักษมณ  บุญประเสริฐ  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๔๑ 
 ๕. นางสาวเสาวนีย์  จันทวงษ์  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๔๗ 

      เน่ืองจากมีการสื่อสารผิดพลาดกับอาจารย์ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๗ 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นักศึกษาทั้ง ๖ คน ลงทะเบียนรายวิชา    
๔๑๐ ๑๐๕ การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช้าเป็น
กรณีพิเศษ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ขออนุญาตเข้าศึกษาช้าเป็นกรณีพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการ ๗+๑  
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า นักศึกษาโครงการ ๗+๑ สาขาวิชา
ภาษาญี่ ปุ่น จํานวน ๕ คน อยู่ระหว่างการเรียนออนไลน์กับ Tokyo Gakugei University มีกําหนดถึงวันที่        
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในขณะที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนช้าเป็นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ ซึ่งไม่ครอบคลุม
ระยะเวลาดังกล่าว  ดังน้ัน จึงประสงค์ขอขยายระยะเวลาการเข้าเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ช้าเป็น
กรณีพิเศษถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สําหรับนักศึกษาทั้ง ๕ คน ดังน้ี 
  ๑.  นายเคนจิ  อิโซดะ   รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๗๖๖ 
  ๒.  นางสาวจิดาภา  เจริญมิตรภาพ รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๗๗๐ 
  ๓.  นางสาวจุฑาพร  เกตุอยู่  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๗๗๔ 
  ๔.  นายทัตติ  สินธ์ุธนาธิป  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๘๑๖ 
  ๕.  นางสาวอรนิดา  ทวีลาภ  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๙๔๐ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติขยายระยะเวลาการเข้าเรียนช้าเป็นกรณีพิเศษถึง
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สําหรับนักศึกษาทั้ง ๕ คน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
๑ การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตและโลกทัศน์ ใน
วรรณกรรมภาคตะวันตก 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล 
เทศทอง 

๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐,๐๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๘ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์      
งวดสุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๒ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
    คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๑๐ เรื่อง ดังน้ี 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
ผลงานท่ีเผยแพร่ในวารสารวิชาการ จํานวน 7 เรื่อง  
1. บทความ เร่ือง  ชุดความคิดท่ีปรากฏในวาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต: 
  การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  
เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2564) 
ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก  

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มท่ี 1 
6,000 บาท 

2. บทความ เร่ือง Réalisation acoustique des groupes consonantiques en position  
    finale dans les mots français chez des apprenants thaïs 
เผยแพร่ใน  วารสารสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย  
  ปี 43 ฉบับท่ี 140 (ก.ค-ธ.ค. 2563)  
ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย 

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มท่ี 1 
6,000 บาท 

๓. บทความ เร่ือง  ดอรา บรูแดร์: วรรณกรรมแนวผสมของปาทริก โมดิอาโน 
เผยแพร่ใน   วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 (ก.ค-ธ.ค. 2563) 
ผู้ขอรับทุน      อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมพูพล 

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มท่ี 1 
6,000 บาท 

4. บทความ เร่ือง  Refugees Welcome!? The Controversial Topic of Migration  
    in German Museums 
เผยแพร่ใน    International Public History, Issue 3, no.1 (August 2020)  
ผู้ขอรับทุน    Instructor Felix Michael Pulm 

ข้อ 3.2 (1) Scopus 
50,000 บาท 

5. บทความ เร่ือง  Die DDR-Darstellung im DaF-Unterricht. Eine Analyse von   
      landeskundlichen Lehrwerken. 
เผยแพร่ใน  วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (ก.ค-ธ.ค. 2563)  
ผู้ขอรับทุน    Instructor Felix Michael Pulm (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มท่ี 2 

2,000 บาท 

ผลงานท่ีเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ จํานวน 3 เรื่อง  
6. บทความ เร่ือง  Atemlos mit Deutsch: Möglichkeiten zur Förderung interkultureller  
       Kommunikativer Kompetenz 
เผยแพร่ใน       5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in  
    Südostasien vom 21-23. November 2019, Ramkhamhaeng Universität
    Bangkok (บทความตีพิมพ์เม่ือเมษายน 2564) 
ผู้ขอรับทุน       ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 

ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ  
3,000 บาท  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๙ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
7. บทความ เร่ือง    Geheirne Kornmunikation in einem autonituren Regime - Eine  
       Analyse von DDR-Witzen 
เผยแพร่ใน       5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in  
    Südostasien vom 21-23. November 2019, Ramkhamhaeng Universität
    Bangkok (บทความตีพิมพ์เม่ือเมษายน 2564) 
 ผู้ขอรับทุน      Instructor Felix Michael Pulm (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ  

1,500 บาท  

8. บทความ เร่ือง   Kommunikation des Unfassbaren - Die Darstellung von Holocaust  
      im DaF-Unterricht 
เผยแพร่ใน      5. Internationale Konferenz für Deutsch als Fremdsprache in  
    Südostasien vom 21-23. November 2019, Ramkhamhaeng Universität
    Bangkok (บทความตีพิมพ์เม่ือเมษายน 2564)  
ผู้ขอรับทุน   Instructor Felix Michael Pulm (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) ระดับนานาชาติ  

1,500 บาท  

ผลงานสร้างสรรค์  จํานวน ๒ ผลงาน 
9. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ   Abstract No.1 
 เผยแพร่ใน ART PILGRIMATE 2021 organised by Positive Energy Art in collaboration 
 with See Din Studio- Thailand, Rebel Art Space-Thailand & Charcoal 
 Foundation Bongora-India held from 25th March - 20th April 2021 at 
 www.positiveenergyart.in 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ 

ข้อ 3.2 (6) ระดับ
นานาชาติ 

10,000 บาท 

10. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ  Human Body Form in Modern Art Context. no.4 
เผยแพร่ใน THE 3rd INTERNATIONAL ARTS & DESIGNS COLLABORATE EXHIBITON 2021 
 จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ีจัด 21 พ.ค. – 18 มิ.ย. 2564 
ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ 3.2 (6) ระดับ
นานาชาติ 

10,000 บาท 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๑๐ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ จํานวน ๑ โครงการ ดังน้ี  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๑๐

ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ การศึกษาพัฒนาการเครื่องดนตรีไทยจาก
หลักฐานลายลักษณ์ต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึง
สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว 

๑๐๐,๐๐๐ ๒ ปี 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ให้แก่บุคลากรจํานวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเงิน 
๖๘,๘๕๐ บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเงิน ๖๘,๘๕๐ บาท    
(หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

(ไม่มี) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๑๑

ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑ อาจารย์ภาณพุันธ์ จันทรเ์ฟือ่ง ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟ่ือง ประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส 
ต้ังแต่วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๔  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาภาษาฝร่ังเศสในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศสเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศสในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งต้ังกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
ดังน้ี 
  ๑.  คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์  กรรมการ 
       (หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์) 
  ๓.  อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล   กรรมการ 
       (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส) 
  ๔.  อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
       (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๑ รายชื่อกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) คณะกรรมการอํานวยการศนูย์บริการวิชาการ 

คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี ซึ่งครบกําหนดเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของ
ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงขอเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุษบา บัวสมบูรณ์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ ) ของคณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริการวิชาการคณะ       
อักษรศาสตร์ 
    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ 
เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ของคณะกรรมการอํานวยการศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๔/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 หน้า  ๑๒

ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๒๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


