
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ท่ี  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล อาคารอักษรศาสตร์ ๑  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย  
๙ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร  
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน ์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ  
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจาํคณะฯ ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ ท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ      
อักษรศาสตร์ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี     
๑๖/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อความใน ระเบียบวาระท่ี  ๔ .๒ .๕  ขอหารือการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาปลาย                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้ 
  จาก ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานท่ีทําการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้การ
เตรียมรองรับการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงจะเปิดเรียนในวันจันทร์
ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (reg.su.ac.th) ระหว่างวันท่ี 
๑๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะฯ 
จึงขอหารือการจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรูปแบบเง่ือนไขในการ
พิจารณารายวิชา ดังนี้ 

๑. จํานวนนักศึกษาในชั้นเรียนไม่เกิน ๒๕ คน/ห้องเรียน 
๒. พิจารณารายวิชาของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ และชั้นปีท่ี ๔ เป็นลําดับแรก 
๓. พิจารณาความสําคัญของรายวิชา บังคับสาขาระดับต้น บังคับเอก บังคับโท รายวิชาบังคับ

เอกเลือก และรายวิชาเลือกเอก-โท ตามลําดับ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
  เป็น ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดสถานท่ีทําการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น เพ่ือให้การ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 
เตรียมรองรับการจัดการเรียนการสอน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงจะเปิดเรียนในวันจันทร์
ท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (reg.su.ac.th) ระหว่างวันท่ี 
๑๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะฯ 
จึงขอหารือการจัดการเรียนการสอนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีรูปแบบเง่ือนไขในการ
พิจารณารายวิชา ดังนี้ 

๑. จํานวนนักศึกษาในชั้นเรียนไม่เกิน ๒๕ คน/ห้องเรียน 
๒. พิจารณารายวิชาของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ และชั้นปีท่ี ๔ เป็นลําดับแรก 
๓. พิจารณาความสําคัญของรายวิชา บังคับสาขาระดับต้น บังคับเอก บังคับโท รายวิชาบังคับ

เอกเลือก และรายวิชาเลือกเอก-โท ตามลําดับ 
 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

 ท้ังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา อยู่คง เสนอในท่ีประชุมฯ ว่า 
  ๑. ขอให้คณะฯ ดําเนินการการจัดการเรียนสอนในลักษณะตามปกติมากท่ีสุด โดยให้มีการจัดการ

เรื่องวัคซีนให้แก่นักศึกษาอย่างท่ัวถึง 
  ๒. หากมีการเรียนออนไลน์อยู่ จะมีการจัดการเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาอย่างไรระหว่าง

นักศึกษาท่ีได้เข้ามาเรียนในพ้ืนท่ีของคณะอักษรศาสตร์และนักศึกษาท่ีไม่ได้เข้าเรียนในพ้ืนท่ีของคณะอักษรศาสตร์ 
  ๓. ควรจะมีการแจ้งให้อาจารย์และนักศึกษาทราบเรื่องการจัดการศึกษาประจําภาคปลาย        
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ ท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ       
อักษรศาสตร์ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์             
ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์   
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 
อาจารย์พิเศษ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เร่ือง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร์ 

รายวิชา ว30164 ธรณีวทิยาเบ้ืองต้น 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โครงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคเรียนที ่
2/2564 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

  1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบ
บทบาทของแม่ชทีี่อยู่ในสังกัดสถาบันแม่ชีไทยกับแม่ชีทีไ่ม่อยู่ใน
สังกัดสถาบันแม่ชไีทย” 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

30 ก.ย.64 

 
 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เร่ือง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 น.ส.กาญจนา 
สอสะอาด 

     

2 น.ส.จารุกานต์ 
เปรมประสิทธิ์ 

     

3 น.ส.จุฑามาศ 
ทองกัลยา 

     

4 น.ส.ชวนพิศ  นาเล้ียง ภารกิจถกูต้องโปร่งใส รอบรู้วินัย สํานักงานการตรวจเงิน 15 ก.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

5 นางนิศารัตน์ 
แก้วรุ่งเรือง 

การเงินการคลัง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผ่นดิน    

6 น.ส.บุษกร  จินต์ธนาวัฒน์      

7 น.ส.รุ่งกมล  ขาวประเสริฐ      

8 น.ส.วรรณา  วงษ์ธง      

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เร่ือง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

9 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช      

10 นายสน่ัน  หวานแท ้      

11 นายสิทธิชนะชัย 
จิระศิริโชติ 

     

12 
13 

นายสุรชัย  ใจดี 
นายสุรเชษฐ์  

จันทร์สิงขรณ์ 

การใช้ Microsoft Form ในการ
จัดทําแบบสํารวจและการ
ลงคะแนนแบบไม่ระบุตัวตน 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

20 ก.ย.64 รูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม MS Teams 

ไม่เบิก 

14 นายอุดมพร 
สุวัฒนานันท ์

     

15 อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยโปรแกรม SPSS for 
Windows 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

16-17  
ก.ย.64 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.นิธิวดี 
สวัสดี 

ล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 ก.ย.64 รูปแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM 

2 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Canadian Center of Science 
and Education 

14-28 ก.ย.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 ก.ย.-31  
ต.ค.64 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร rEFLections 2-24 ก.ย.64 - 

3 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

13-24 ก.ย.64 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  แจ้งรายช่ือบุคลากรท่ีได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่าบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเข้ารับเหรียญท่ีระลึกและ
เกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ จํานวน ๒ ราย ได้แก่ 

๑. รองศาสตราจารย์วันชัย สีลพัทธ์กุล ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๒. นางสุวรรณี ชินเพียร   สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  รายงานการตรวจประเมินคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่าตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
ในวันท่ี ๒๕ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้รายงานผลการ
ตรวจประเมินคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
  (ไม่มี) 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประเภทวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต โดยเปิดรายวิชาเพ่ิมเติมจํานวน ๑ รายวิชา ได้แก่  
  SU XXX ดนตรีวิจักษ์    3(3-0-6) 
    (Music Appreciation) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ประเภทวิชาเลือก กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต โดยเปิดรายวิชา SU XXX ดนตรีวิจักษ์ (Music 
Appreciation) ได้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน * ๑. อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน * 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน * ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน * 
๓. อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน * ๓. อาจารย์รุ่งธิวา ขลิบเงิน * 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร * ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร * 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย * ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์ คุณานนท์วิทยา *  

    

หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ กําหนดการเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่า ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
คณะฯ จะกําหนดให้นักศึกษาชั้นปีท่ี ๒ ดําเนินการเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ ระหว่างวันท่ี 
๑๒ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเลือกวิชาเอกและวิชาโทผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ 
สําหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ นักศึกษาขอย่ืนคําร้องขอลงทะเบียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอให้นางสาวธัญญ์รวี  สุริยวรสิทธิ์ รหัสประจําตัว 
๖๒๐๕๑๐๘๖๒ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๘ - ๕๙ ภาพยนตร์วิจักษ์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในระบบการลงทะเบียน  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้นางสาวธัญญ์รวี  สุริยวรสิทธิ์ รหัสประจําตัว 
๖๒๐๕๑๐๘๖๒ ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๘ - ๕๙ ภาพยนตร์วิจักษ์ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ ได้ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 
   เพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจาราย์ธีรัช  รําแพนเพชร อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๔ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษา
และประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๔,๐๔๗ 
บาท (สี่หม่ืนสี่พันสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ธีรัช รําแพนเพชร ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และ
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเงิน ๔๔,๐๔๗ บาท  (สี่หม่ืนสี่พันสี่สิบ  
เจ็ดบาทถ้วน)  
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๙ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์   คุ้มภัย รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนส่วนตัว  เป็น
เวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน  ประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๑๑,๕๐๐  บาท         
(หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่     
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี ต้ังแต่
วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียน  ประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๘,๗๒๐  บาท  (แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๗๒๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน) 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจาก 
   การประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสารระดับประเทศ (ออนไลน์) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ภายใต้หัวข้อ 
“Buntes Deutsch - เยอรมัน-หลากสี(สร้าง)สรร(ค์)” จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย ในวันท่ี ๒๓  
๒๕ และ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
ลําดับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 

๑ นายวิษณุ  ง่วนกิม 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๑๗ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันพูดและอภิปราย 
(Rede-und Diskussionswettbewerb)  
ในหัวข้อ “Buntes Deutsch” 

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นางสาวบงกช  วิทยานันท์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๕๑ 

รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนเรียงความ 
(Aufsatzwettbewerb) ในหัวข้อ 
“Buntes Deutsch” 

๑,๐๐๐ บาท 

๓ นางสาวรุจิเรข คํ้าคูณ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๘๗ 
นางสาวปภัสรา  แจ้งสุทิมล 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๖๓ 
นางสาวจิณฑ์จุฑา  ซ่ือพัฒนะพันธ์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๐๖๘ 
นายทรงพล  สระทองบัว 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๗๒ 

รางวัลชมเชย การประกวดสื่อมัลติมีเดีย 
(Multimedia-wettbewerb) ในหัวข้อ 
“Buntes Deutsch” 

๑,๐๐๐ บาท 

๔ นางสาวพุธิตา  เชยสูงเนิน 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๔๓ 

รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ 
(Malwettbewerb) ในหัวข้อ “Buntes 
Deutsch” 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมท้ังส้ิน ๔,๐๐๐ บาท 
(ส่ีพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจํานวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้ 
 

ลําดับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายเมธาวี  ก้านแก้ว 

รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดสื่อ
สันติภาพ ประเภทบทกวี  รางวัลช่อมะกอก 
ปีท่ี ๗ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๔ จัดโดย สถาบัน
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นายพีระพันธ์  ตันวงศ์ 
รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๒๐๐๐๙ 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น หัวข้อ  
“รักของแม่” ระดับประชาชนท่ัวไป  
ในการประกวดเรื่องสั้นเนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง จัดโดย สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

๒,๐๐๐ บาท 

รวมท้ังส้ิน ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจํานวน  ๒  รายการ  รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  ๓,๐๐๐  บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ นางบุรียา แตงพันธ์ เสนอผลการปรับแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ 
   คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีนางบุรียา แตงพันธ์ ได้เสนอเอกสารเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับ
ชํานาญการ นั้น คณะกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหน่งเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน (ก.พ.ต.) ในการ
ประชุมครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ “คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการคํา
ร้องแก่นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ของนางบุรียา แตงพันธ์ โดยไม่แก้ไข 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๒ 

มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การให้บริการคําร้องแก่
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ของนางบุรียา แตงพันธ์ ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการ 
   ประจําคณะอักษรศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล ประสงค์ขอลาออกจากตําแหน่ง กรรมการประจําคณะ
อักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก รุ่งกีรติกุล ลาออกจาก 
ตําแหน่ง กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี ๕ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติ  
   (INALCO) ของฝรั่งเศส 
 

สรุปเรื่อง สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศส (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซ่ึงมี
ข้อตกลงความร่วมมือกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์ขอส่งนักศึกษามาเป็นนักศึกษา
แลกเปลี่ยน ณ คณะอักษรศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จํานวน ๖ คน ดังนี้ 

๑. Ms. Oceane Bontemps 
๒. Ms. Tania Jales Nogueira 
๓. Ms. Sarah Latapie 
๔. Ms. Allyssia Raffin 
๕. Ms. Nathalie Sudarath Sonsuchon 
๖. Ms. Lea Ythier 

  ท้ังนี้ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และขอให้อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาท้ัง ๖ ราย ดังกล่าว 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันภาษาและอารย
ธรรมตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศส (INALCO) ท้ัง ๖ ราย เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑ ภาค
การศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยยกเว้นค่าลงทะเบียนของนักศึกษา และให้อาจารย์วิรัช 
ศิริวัฒนะนาวิน เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ ได้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๔  วันท่ี  ๔  ตุลาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชากับ  

Osaka University 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหว่าง 
คณ ะอักษ รศาส ตร์  กั บ  Graduate School of Humanities และ  School of Foreign Languages แห่ ง
มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น จํานวน ๑ ฉบับ ได้แก่ 

๑. Memorandum of Understanding Concerning the Extensions 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะ
วิชา ระหว่าง คณะอักษรศาสตร์ กับ Graduate School of Humanities และ School of Foreign Languages 
แห่งมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญ่ีปุ่น จํานวน ๑ ฉบับ ได้ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๓๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


