
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานาฏยสงัคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

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

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๕/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เร่ือง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.Graham 
Brocklehurst 

รายวิชา 265201 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับงานสถาปัตยกรรม ๑ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6-27 ส.ค.64  
 

รูปแบบออนไลน์ 

  รายวิชา 510202 
Communicative English 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 ก.ค.-19 ต.ค.64  รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.กณภัทร 
ร่ืนภิรมย์ 

รายวิชา JPN 304 ญี่ปุ่นศึกษา ๔ : 
วรรณคดี 

มหาวิทยาลัยรังสิต 3 ก.ย.-19 พ.ย.64  รูปแบบออนไลน์ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 
อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เร่ือง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

3 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

Share knowledge insight and 
experience with to doctoral 
program students or young 
faculty members in series of 
lectures/seminar 

University Negeri 
Yogyakarta, Indonesia 

First semester of 
2021/2022 

Online platform 

4 อ.จันทิรา  เกิดค า รายวิชา 600101 
Communicative English for  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 

รูปแบบออนไลน์ 

5 อ.เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักด ี

Applied Science มหาวิทยาลัยศิลปากร   

6 อ.ดร.พิภ ู บุษบก รายวิชา 371601 บูรณาการวิจัย
ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม  

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ส.ค. - 24 ต.ค.64  รูปแบบออนไลน์ 

7 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

รายวิชา CUL 2401 French 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2563  

รูปแบบออนไลน์ 

8 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

รายวิชา 763311 ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับ
การวางแผน 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 ส.ค.-22 ต.ค.64 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

9 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

รายวิชา 362110 English for 
Art and Design 

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

16 ก.ค.-3 ก.ย.64  รูปแบบออนไลน์ผา่น
โปรแกรม ZOOM 

10 อ.สาวิตรี  ม่วงใหญ ่
ไรลีย์ 

รายวิชา 600101 
Communicative English for 
Applied Science 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/256๔  

รูปแบบออนไลน์ 

 
กรรมการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

5 ส.ค.64 

2 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "อาชญนิยายใน
ฐานะวรรณกรรมวิพากษ์สังคม : กรณีศึกษาเร่ือง 
ชุด พุ่มรัก พานสิงห์ ของวินทร์ เลียววาริณ" 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

19 ส.ค.64 

  กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัญหาเยาวชน 
ร่วมสมัยในวรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแกว้  
พ.ศ.2558-2561" 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

23 ส.ค.64 

3 ผศ.พิพัฒน์  สุยะ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

29 ก.ค.64 

4 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

31 ส.ค.64 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 

กรรมการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

5 อ.ศิวพร  สุวรรณมณี กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 ก.ค.64 

6 อ.สันติชัย  
ปรีชาบุญฤทธิ ์

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 ก.ค. และ  
4,6 ส.ค.64 

7 อ.ดร.อนุสรณ์ 
ชมภูพล 

กรรมการตัดสินการแข่งขันทกัษะภาษาฝร่ังเศส โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม 3 และ 15 ก.ย.
64 

8 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงทฤษฎีของ
กระบวนการทางปัญญาในการนึกภาพเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะการคิดเชิงพื้นทีข่องนักศึกษาครู" 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

4 ส.ค.64 

9 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธข์องนิสิตระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 ส.ค.64 

 
วิทยากร 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

วิทยากรอบรมโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศด้านภูมิศาสตร ์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ  
จังหวัดสงขลา 

16-18  
ส.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วิทยากรโครงการค่ายความรู้
สังคมศึกษา โดยบรรยายใน
หัวข้อ "พทุธธรรม น าสขุ" 

โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

3 ผศ.นิธิวดี  สวัสด ี Mythology and Modern 
Literary 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

10 ก.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

4 อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต ให้ข้อเสนอแนะในการประชุม
กลุ่มเพื่อจัดท าดุษฎีนิพนธ์เรือ่ง 
"การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริม
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ด้านมนุษยศาสตร์ในสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐ" 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช  

18 ก.ค.64 รูปแบบออนไลน์ผา่น 
โปรแกรม Microsoft  
Teams 

5 อ.ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ วิทยากรอบรมนักเรียนเพือ่
คัดเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย
ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกิวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

21-30  
มิ.ย.64 

รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

6 อ.ดร.รัชตพงศ์  มะลิทอง สัตตมรัช พัสตราภรณ์ : สมเด็จ
พระนางเจ้าร าไพพรรณี  
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7  
กับแบบแผนการแต่งกาย 
ของสตรีสยาม 

พิพธิภัณฑพ์ระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

3 ก.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
วิทยากร (ต่อ) 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

7 รศ.วันชัย  สีลพัทธ์กุล วิทยากรโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิละตอบสนอง
ความต้องการของทอ้งถิ่น 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

22 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

8 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน วิทยากรอบรมหลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 244 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยบรรยายเร่ือง 
"ประเทศไทยในชุมชนโลก" 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
7 จังหวัดนครปฐม  

19 ก.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

9 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ 
ผาทอง 

เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองต่อผลลพัธ ์
การเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 20 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

10 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

วิทยากรอบรมหลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 244 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยบรรยายเร่ือง 
"วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอ้มเพือ่ชีวิต" 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
7 จังหวัดนครปฐม   

29 ก.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

11 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

วิทยากรอบรมหลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 244 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยบรรยายเร่ือง 
"การพัฒนาบุคลกิภาพและ
ทักษะการสื่อสาร" 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
7 จังหวัดนครปฐม  

30 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

12 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

วิทยากรอบรมหลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 244 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยบรรยายเร่ือง 
"ประเทศไทยในชุมชนโลก" 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
7 จังหวัดนครปฐม 

29 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

13 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

วิทยากรอบรมหลักสูตรสารวัตร 
รุ่นที่ 244 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยบรรยายเร่ือง 
"เศรษฐกิจไทยในกระแสการ
เปล่ียนแปลง" 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 
7 จังหวัดนครปฐม  

20 ก.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

  วิทยากรอบรมนักเรียนเพือ่
คัดเลือกเป็นผูแ้ทนประเทศไทย
ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ 

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกิวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา  

21-30  
มิ.ย.64 

รูปแบบออนไลน์ 
ผ่านโปรแกรม ZOOM 

14 อ.อริศา  จิระศิริโชติ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 
ในการเกษตรและการประเมิน
คุณภาพอากาศ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

27 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ผศ.กานดาวัลย ์
คุณานนท์วิทยา 

     

2 อ.ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ส าหรับการวิจัยทาง 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

4 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

3 ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร สังคมศาสตร์ประจ าปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร    

4 อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน      

5 อ.ชลลดา  นาคใหญ่ น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"เสรีภาพกับความรับผิดชอบ : 
ความสัมพันธ์ระหวา่ง ตัวเรา 
และ ผู้อื่น" 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และหน่วยงานพันธมิตร 

25 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม ZOOM 

ไม่เบิก 

6 นายนรินทร์  จันทร์ผดุง      

7 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช      

8 นายสุรชัย  ใจด ี      

9 นายสุรเชษฐ์  
จันทร์สิงขรณ์ 

Power App & Power 
Automate เพื่อพัฒนาองค์กร 

ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
โดยใช้ MS Teams 

ไม่เบิก 

10 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร์ 

     

11 นายอุดมพร 
สุวัฒนานันท ์

     

12 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช      

13 นายสุรชัย  ใจด ี การใช้ MS Teams ส าหรับการ
ประชุมและการสอนออนไลน์
ขนาดใหญ่ และการจัดสอบ 

ส านักดิจิทัลและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 
โดยใช้ MS Teams 

ไม่เบิก 

14 นายสุรเชษฐ์ 
จันทร์สิงขรณ์ 

อย่างปลอดภัยด้วย Safe 
Exam Browser (SEB) 

    

15 นายอุดมพร 
สุวัฒนานันท ์

     

16 ผศ.นิธิวดี  สวัสด ี นักแปล (หนังสือ) 101 : How 
to become a freelance 
published translator 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

26 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ผา่น
โปรแกรม ZOOM 

ไม่เบิก 

17 ผศ.พิพัฒน์  สุยะ น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง  
"สุมรณกรรม : ปรัชญา ความ
ตายและความหมายของชีวิต" 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และหน่วยงานพันธมิตร 

25 มิ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม ZOOM 

ไม่เบิก 

18 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"Paradigm Shift in Korea-
Thai Relationship after 
COVID-19" 

มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและ
กิจการตา่งประเทศ ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ประจ ากรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหล ี

10 ก.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

19 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คร้ังที่ 4/2564 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร    

24 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

20 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร์ 

การใช้งานระบบ e-Learning 
(เวอร์ชั่นใหม่) 

ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

11 ส.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

6-27 ส.ค.64 - 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารการอาชีวศกึษาภาคกลาง  27 ก.ค.- 10 ส.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัยของ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

19 ก.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารการอาชีวศกึษาภาคกลาง 13 ก.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร rEFLections 

 

14 มิ.ย.-22 ก.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 พ.ค.-28 มิ.ย.64  

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความวิจัย วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 พ.ค.-28 มิ.ย.64 - 

3 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารไทยศึกษา  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

25 ส.ค.-9 ก.ย.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

23 ก.ค.-13 ส.ค.64 - 

4 อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย
และบทความวิชาการ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา 2 ก.ค.64 เป็นต้นไป - 

5 ผศ.ดร.ศศิกานต์ 
คงศักดิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสหศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 ก.ค.-31 ส.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง  

คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
และหน่วยงานพันธมิตร 

11-25 พ.ย.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เรื่อง  

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

7-21 มิ.ย.64 - 
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การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

6 อ.ดร.สิรินาถ 
ศิริรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2-23 ส.ค.64 - 

7 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5- ส.ค.-6 ก.ย.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11 มิ.ย.-6 ส.ค.64 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานผลการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาและรายงาน 
   ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลและขอรายงานข้อมูลของ
บุคลากรสายวิชาการที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว จ านวน ๑๒ คน ได้แก ่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย 
๓. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
๔. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 
๖. อาจารย์ ดร.ธีรัช  ร าแพนเพชร 
๗. อาจารย์จรัส  ประจันพาณิชย์ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ 
๙. อาจารย์วัชรินทร์  อเนกพงศ์พันธ์ 
๑๐. อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ 
๑๑. อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ 

บุคลากรสายวิชาการท่ีอยู่ระหว่างการลาศึกษา จ านวน ๘ คน ได้แก ่
๑. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านงค์ 
๒. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
๓. อาจารย์สุรศักดิ์  ประดับถ้อย 
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๔. อาจารย์กมลพร  อุปการแก้ว 
๕. อาจารย์ปรียาภรณ์  หมื่นราช 
๖. อาจารย์ศากุน  ภักดีค า 
๗. อาจารย์ชุติมา  อารียะธนวัลย์ 
๘. รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย 

   
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  รายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๓  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หน่วยกิจการ
นักศึกษาได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ หลังส าเร็จการศึกษาเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (บัณฑิตส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒) และได้จัดท ารายงานผล
การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  รายงานจ านวนนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

(COVID-19) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ มีดังนี ้
 

  ๑. นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีจ านวน ๒๒ คน แบ่งเป็น 
   รักษาหายแล้ว จ านวน ๒๐ คน 
   อยู่ระหว่างการรักษา จ านวน ๒ คน 
  ๒. นักศึกษาที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีจ านวน ๒๒ คน แบ่งเป็น 
   นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จ านวน ๙ คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ จ านวน ๓ คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ จ านวน ๕ คน 
   นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๕ คน 
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  ๓. นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการรักษา โดยมีอาการดีข้ึนตามล าดับ จ านวน ๒ คน แบ่งเป็น 
   เข้ารับการรักษาในโรงแรมสถานที่กักตัวทางเลือก (Hospitel) จ านวน ๑ คน 
   เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation ในการดูแลของแพทย์และหน่วยงานด้าน
สาธารณสุขประจ าท้องที่จ านวน ๑ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  การเลื่อนก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
สรุปเรื่อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ได้เชิญประชุมผู้บริหาร
ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และแจ้งว่าได้มีหนังสือกราบบังคมทูลผ่านราชเลขาธิการ เรื่อง การขอเลื่อน
ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)  ทั้งนี้  หากทราบก าหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๖  การประเมินผลการด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์และการประเมินการปฏิบัติ 
   หน้าที่ของคณบดี 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้ก าหนดขั้นตอนการประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะอักษรศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์
มีส่วนร่วม ดังนี้ 
 

กิจกรรม ผู้มีส่วนร่วม ก าหนดการ หมายเหตุ 
การสนทนากลุ่มแบบออนไลน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

(รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง) 
ช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่าง 
๑๘-๒๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการตดิตามฯ 
จะแจ้งวันเวลาที่แน่ชัดและ 
Link ให้ทราบในภายหลัง คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่าน  

(ยกเว้นคณบดี) 
การท าแบบประเมิน (ปส.๓) คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกท่าน  

(ยกเว้นคณบดี) 
ภายในการประชุม ทปก. 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีเลขานุการ
คณะฯ ต้องรวบรวมข้อมลู
เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ติดตามฯ ภายในวันท่ี ๒๙ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในส่วนของแผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ดังนี้ 
 

(เดิม) (ใหม่) 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๑๐๓ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๐ การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๕ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๖ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

เบื้องต้น 
๓(๓-๐-๖) 

๔๑๒ ๒๒๐ ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมใน
วรรณคดีอเมริกัน 

๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๒๑ 

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๑๐๓ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๐ การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๖ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

เบื้องต้น 
๓(๓-๐-๖) 

๔๑๒ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๒๐ ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมใน

วรรณคดีอเมริกัน 
๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๖  

 
(เดิม) (ใหม่) 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๒๐๑ การเขียนรายงานการวิจยั ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๑ การแปลเฉพาะทาง ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๑๕ 

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๒๐๑ การเขียนรายงานการวิจยั ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๑ การแปลเฉพาะทาง ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๕ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๑๕  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๒ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับแผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  ๓ และ ๔ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ ใน มคอ.๒ หมวดแผนการศึกษา หน้า ๓๙ ดังนี้ 
 

(เดิม) (ใหม่) 
รายวิชา SU 203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ๓
(๓-๐-๖) ปรากฏในตารางแผนการเรียนชั้นปีที่ ๑ ภาค
การศึกษาที่ ๑ 

รายวิชา SU 203 ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ๓
(๓-๐-๖) ปรับแก้ให้อยู่ในแผนการเรียนชั้นปีที่ ๑ ภาค
การศึกษาที่ ๒ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาตะวันตก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยปรับข้อความใน มคอ.๒ หมวดแผนการศึกษา หน้า ๓๙ ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ นักศึกษาขอกลับเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง นางสาวปาณิสรา  ฮัทโทริ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๘๗ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประสงค์ขอกลับ
เข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้นางสาวปาณิสรา   ฮัทโทริ รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๒๘๗ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๓ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง นางสาวปาณิสรา ฮัทโทริ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๘๗ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประสงค์ขอ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้าจ านวน ๖ รายวิชา ได้แก่ 

๑. ๔๑๑ ๒๒๕ อรรถศาสตร์ 
๒. ๔๔๒ ๒๑๒ วรรณกรรมญี่ปุ่น 
๓. ๔๔๒ ๒๒๑ อรรถศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น 
๔. ๔๔๒ ๒๓๒ การเขียนรายงานภาษาญี่ปุ่น 
๕. ๔๔๒ ๒๓๓ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาญี่ปุ่น 
๖. ๔๔๒ ๒๓๗ การฟังและการพูดข่าวภาษาญี่ปุ่น 
เนื่องจากลาพักการศึกษาเพ่ือเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น  แต่เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้ยังไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นได้  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นางสาวปาณิสรา ฮัทโทริ รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๑๐๒๘๗ ลงทะเบียนเรียนล่าช้า จ านวน ๖ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ นักศึกษายื่นค าร้องขอลงทะเบียนรายวิชา ๔๑๓ ๑๐๙ การอ่านภาษาฝรั่งเศส ล่าช้า 
   เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง นางสาวปิยาภรณ์  เริ่มก่อสกุล รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๖๔๐ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
รายวิชา ๔๑๓ ๑๐๙ การอ่านภาษาฝรั่งเศส ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียน
ออนไลน์เพราะอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรท าให้เข้าใจผิดว่าการลงทะเบียนส าเร็จแล้ว 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นางสาวปิยาภรณ์ เริ่มก่อสกุล รหัสประจ าตัว 
๖๓๐๕๑๐๖๔๐ ลงทะเบียนรายวิชา ๔๑๓ ๑๐๙ การอ่านภาษาฝรั่งเศส ล่าช้า ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามท่ีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทย (ทปอ.) ได้ก าหนดปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบ TCAS โดยก าหนดให้มีการสอบคัดเลือกในช่วงเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าภาควิชาประชุมหารือภายในภาควิชาว่า การ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น 
ภาควิชาประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS ในรอบใดบ้าง ระหว่างรอบที่ ๑/๑ ๑/๒ และ ๑/๓ โดยให้
แจ้งข้อมูลแกค่ณะฯ ภายในวันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ ขอหารือการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ท าการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้การเตรียมรองรับ
การจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งมีก าหนดการเปิดภาคการศึกษาใน
วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการลงทะเบียนของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (reg.su.ac.th) ระหว่าง
วันที่ ๑๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
คณะฯ จึงขอหารือการจัดการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรูปแบบเงื่อนไข
ในการพิจารณารายวิชา ดังนี้ 

๑. จ านวนนักศึกษาในชั้นเรียนไม่เกิน ๒๕ คน/ห้องเรียน 
๒. พิจารณารายวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๔ เป็นล าดับแรก 
๓. พิจารณาความส าคัญของรายวิชา บังคับสาขาระดับต้น บังคับเอก บังคับโท รายวิชาบังคับ

เอกเลือก และรายวิชาเลือกเอก-โท ตามล าดับ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หัวหน้าภาควิชาจัดการประชุมหารือเรื่องรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนภายในภาควิชาและแจ้งผลการหารือ แผนการจัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แก่คณะฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์  เนื่องจากได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจาก   
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๕ 

 
รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 

1. บทความ เรื่อง ความบาดหมาง ระหว่าง มินะโมะโตะ โนะ โยะฌิโตะโมะ กับ มินะโมะโตะ 
    โนะ ทะเมะโตะโมะ ในนิยายสงครามเรื่อง “โฮเง็นโมะโนะงะตะริ” 
เผยแพร่ใน  วารสารวิชาการของสมาคมญี่ปุ่นศกึษาแห่งประเทศไทย ปีท่ี 10 ฉบบั 2 
 (ธ.ค. 2563): 78-99. 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กณภัทร  รื่นภิรมย ์"  

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่2 
4,000 บาท 

2. บทความ เรื่อง เจตคติของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านใน 
   รายวิชาระบบส านักงานอัตโนมัติ  
 เผยแพร่ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 นวัตวิถีการเรยีนรู้กับการศึกษาแนวใหม่.
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ออนไลน์). 18 มิถุนายน 2564: 264-278. 
 ผู้ขอรับทุน อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต 

ข้อ 3.2 (5) ระดับชาต ิ 
2,000 บาท  

3. บทความ เรื่อง สุมรณกรรม: ปรัชญา ความตายและความหมายของชีวิต    
   เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 10 ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
   (ออนไลน์). 25 มิ.ย. 2564: 305-315. 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ 

ข้อ 3.2 (5) ระดับชาต ิ 
2,000 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
8,000.00 บาท  

(แปดพันบาทถ้วน)    
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๓ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” งานสัปดาห์แห่ง
การเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๔ และวาระครบรอบ ๕๐ ปี ดนตรีบ้านสมเด็จ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๖ 

 

ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายณรงค์ฤทธิ์  เชาว์ผักปัง 

รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๐๑๘ 
รางวัลเหรียญทอง  
ประเภทขลุ่ยเพียงออ ระดับอุดมศึกษา 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ นายธนกิจ  มูลเภา 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๑๗ 

รางวัลเหรียญทอง  
ประเภทขิม ๗ หย่อง 

๒,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท 
(สี่พันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจ านวน ๒ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน  
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 
“๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” ประจ าปี ๒๕๖๔  เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ         
พ.ศ.๒๕๖๔ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายแมน  คล้ายสุวรรณ  

รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๒๐๐๐๓ 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  
“๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(สองพันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้อนุมัติ เงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นายแมน         
คล้ายสุวรรณ รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๒๐๐๐๓  ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาท
ถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ นายโกวิทย์  หล าชุ่ม เสนอผลการปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ 
   คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่นายโกวิทย์  หล าชุ่ม ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ช านาญการ นั้น คณะกรรมการพิจารณาก าหนดระดับต าแหน่งเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ก.พ.ต.) ในการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๗ 

 

ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้แจ้งผลการพิจารณาโดยให้ปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในการนี้นายโกวิทย์  หล าชุ่ม ได้ด าเนินการปรับแก้ “คู่มือ
การปฏิบัติงาน  เรื่อง การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคาร ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” แล้ว 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับแก้ “คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคาร ๕๐ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ของนายโกวิทย์  หล าชุ่ม ตามที่
เสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐาน 
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (วาระลับ) 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร 
   หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๔ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย (วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การเสนอชื่อผู้แทนภาควิชาเป็นคณะกรรมการด าเนินงานในโครงการต าราและ 
   หนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง คณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ครบวาระ
การปฏิบัติงานในวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๔  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการต าราและหนังสือคณะ
อักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอให้ภาควิชาพิจารณาเสนอชื่อผู้แทน
ภาควิชาเพ่ือเป็นคณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดใหม่ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้ภาควิชาเสนอชื่อผู้ สม ควรด ารงต าแหน่ ง
คณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภาควิชาละ  ๑  รายชื่อ     
แก่คณะฯ  ภายในวันศุกร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๔  เมื่อได้รายชื่อครบทุกภาควิชาแล้วรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
จะจัดการประชุมเพ่ือเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การอนุเคราะห์ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ทั้งหมดในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  และมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  กันยายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๘ 

 
ทั้งหมดในภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น ส่งผลกระทบให้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่มของคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๓ ราย ขาดรายได้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะฯ จึงประสงค์ให้ความ
อนุเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของคณะอักษรศาสตร์ทั้ง        
๓ ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ความอนุเคราะห์เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของคณะอักษรศาสตร์ทั้ง ๓ ราย โดยยกเว้นค่าบ ารุงสถานที่ จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  ในสัญญาฉบับใหม่ ทั้งนี้  ให้คณะฯ ก าหนดรอบจัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่จัดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มฉบับใหม่ เป็น ๑ กันยายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ให้จัดท าสัญญาตามปีงบประมาณ และจะเริ่มจัดเก็บค่า
บ ารุงสถานที่ในรอบสัญญาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์ 
จึงขอให้ภาควิชาช่วยพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่ามีความทันสมัยหรือไม่ หากข้อมูลที่ปรากฏยังไม่ทันสมัยและมี
ข้อผิดพลาด ขอให้ภาควิชาส่งข้อมูลแก่คณะฯ  เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย นอกจากนี้ 
ในเว็บไซต์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ตามระบบ ITA ของคณะฯ  เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได ้

อนึ่ง  คณะฯ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอ่ืนซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลทาง
การศึกษาผ่านทางสื่อออนไลน์  เนื่องจากข้อมูลของบุคคลได้รับการปกป้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act : PDPA) 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๐๐ น. 
 

 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


