
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๒/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

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

๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ 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 อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระที ่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๑/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๑/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔–๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีการ
เวียนขอความเห็นชอบ จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าศึกษาสาขาวิชาเอก - โท ภูมิศาสตร์ ของรายวิชาบังคับสาขาระดับต้น 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์    
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

รายวิชา 803285 การแสดง 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มหาวทิยาลัยศิลปากร  

2 พ.ย.64 - 
17 ม.ค.65  

 

รูปแบบออนไลน์ 

2 อ.วัชรินทร์ 
เอนกพงศ์พันธ ์

รายวิชา 800315 ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสือ่สาร 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2564 

รูปแบบออนไลน์ 

 
วิทยากร 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การ
ถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ 
และการใช้งานระบบสนามฝึก 3 มิติ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธกีองทพับก" 

โรงเรียนทหารราบ  
ศูนย์การทหารราบ  
ค่ายธนะรัชต์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

30 พ.ย.-  
2 ธ.ค.64 

โรงเรียนทหารราบ  
ศูนย์การทหารราบ 
ค่ายธนะรัชต์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2 อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก ศรัทธา วาทกรรม  ความเชื่อ 
กับมุมมองการวิเคราะห์ภาษา 
ผ่านสื่อมวลชน 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 อ.Barry Dean 
Heinrich 

Practical Advice on Teaching 
English Pronunciation for a 
Global World: Teaching 
toward International 
Intelligibility 

Oxford University Press 
ประเทศไทย 

2 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

ความเขา้ใจเกี่ยวกับจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย์ 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

30 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

3 ผศ.นาตยา  อยูค่ง โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  AUN-QA Implementation and 
GAP Analysis Version 4.0 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 3-4 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  The Digital Series: Session 2 
Your Digital Safety and 
Identity 

Amnesty International 
Thailand  

30 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

4 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

Corpus-based Discourse 
Analysis 

Corpus Research Center 
(CRC) Air University 
ประเทศปากีสถาน 

26 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งท่ี ๔ และ ครั้งท่ี ๕) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๔     จ านวน   ๔   ราย 
  ครั้งที่ ๕     จ านวน   ๑   ราย 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน   ๕   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ ๔ จ านวน      
๔ ราย และ ครั้งที่ ๕ จ านวน ๑ ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๕ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขอ
อนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๑๐๑-๑๖๔ ภูมิศาสตร์ 
   กายภาพ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๖ ๑๐๑-๑๖๔ ภูมิศาสตร์
กายภาพ ของนางสาวธัญลักขณ์  ภูริวัฒน์ รหัสประจ าตัว ๖๔๐๕๑๐๑๓๕ จาก C เป็น B+  เนื่องจากนักศึกษา    
มีการเปลี่ยนแปลงอีเมลการเข้าชั้นเรียนในระบบ Google Classroom และลบอีเมลเดิมออกไป ส่งผลให้ข้อมูล
คะแนนเก็บในช่วงต้นหายไป  ไม่ได้ถูกนับรวมในการให้ค่าระดับคะแนน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาต้น      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๑๖ ๑๐๑-๑๖๔ ภูมิศาสตร์กายภาพ ของนางสาวธัญลักขณ์ ภูริวัฒน์ รหัสประจ าตัว 
๖๔๐๕๑๐๑๓๕ จาก C เป็น B+ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
๑. บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาในการด าเนินนโยบายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านมุมมอง 
                            ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษาต าบลสวนผึ้ง อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 
เผยแพร่ใน            งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ ๑๐ จัดโดย  
                           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันท่ี ๒๕ 
                           มิถุนายน ๒๕๖๔ 
ผู้ขอรับทุน              อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน 
 

ข้อ ๓.๒ (๕)  
ระดับชาต ิ 

๒,๐๐๐ บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(สองพันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก 

การประกวด/แข่งขัน จ านวน ๒ รายการ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด/แข่งขัน จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นางสาวน้ าทิพย์  หอมจันทร์ 

รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๒๘ 
นายพิรักษ์  สมสกลุ 
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๐ 
นายเมธาวี  ก้านแก้ว 
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 
นางสาววิภาดา  มอญเกิดแก้ว 
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๓ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
การประกวดกลอนระดับภาค ประจ าปี 
๒๕๖๔ ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันตก   
จัดโดย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นายเมธาวี  ก้านแก้ว 
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดค าประพันธ์ 
ร้อยกรองเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อ 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ ระดบัอุดมศึกษา  
จัดโดย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

๒,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน จ านวน ๒ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน จ านวน ๑ รายการ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล
จากการประกวด/แข่งขัน จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นางสาวอภิขณา  ภู่ศรี 

รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๔๙๑ 
นางสาวนิธิภร  อุบาล ี
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๔๔ 
นางสาวแพรพลอย  อยู่คง 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๒๗๘ 
นางสาวอภิญญา  อารีย์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๔๙๖ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  
การน าเสนอหัวข้อ “ค าย่อและตัวย่อท่ี
ปรากฏในสื่อบันเทิงของสาธารณรัฐ
เกาหลี” ในการประชุมวิชาการเกาหลีวิจัย
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ ๑ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  
จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่ ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐาน 

ที่ใช้ในการประเมินผลการสอน (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ขอหารือการจัดกิจกรรม “วันรวมน้ าใจในอักษร ประจ าปี ๒๕๖๔” 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่คณะอักษรศาสตร์ก าหนดจัดกิจกรรม “วันรวมน้ าใจ
ในอักษร” เป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรนั้น 
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอหารือแนวทางการ
จัดกิจกรรม “วันรวมน้ าใจในอักษร”ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๓  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 
  ๑. ขอความเห็นชอบรูปแบบการจัดกิจกรรม “วันรวมน้ าใจในอักษร” ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
จัดกิจกรรมจับสลากของขวัญออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และงดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
  ๒. ก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรม “วันรวมน้ าใจในอักษร” ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยจัดกิจกรรมจับสลากของขวัญออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และงดการรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ ข้อเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Qingdao University  
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์เสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กับ Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๑ ฉบับ  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน ๑ ฉบับ ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


