
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๓/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๒๗  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 ์ นักวิชาการอุดมศึกษา 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 อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

๑๐ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๒/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๒/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๒/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอัก ษรศาสตร์             
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่  ๑๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีการเวียนขอ
ความเห็นชอบ จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๒ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนระดับต าแหน่งที่จะขอให้ มีการเปิด
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ าสายสนับสนุน เฉพาะระดับช านาญการ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
(ครั้งที่ ๑) 
   ๑.๒  เห็นชอบการก าหนดต าแหน่งและจ านวนระดับต าแหน่งที่จะขอให้มีการเปิด
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ าสายสนับสนุน เฉพาะระดับช านาญการพิ เศษ ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

รายวิชา 02750352 ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง  
โดยบรรยายเร่ือง "พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมและการเมอืง" 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

16 ธ.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ 

 
กรรมการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

คณะกรรมการสภาวิชาการ วทิยาลยัแสงธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 12 พ.ย.64 - 
31 พ.ค.65 

 
 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 

วิทยากร 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและ
บทความวชิาการใน
วารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยพายัพ 15 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

การสร้างและการใช้เกมออนไลน์
ส าหรับการให้การศึกษาด้าน
สิทธิมนุษยชน์ 

ส านักงานขา้หลวงใหญ่เพือ่สทิธิ
มนุษย์ชนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ ส านกังานประจ า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

20 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 อ.Graham 
Brocklehurst 

Global Skill : Empower 
the Next Generation for 
Success in the Future 

Oxford University Press 
ประเทศไทย   

15 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ร่วมประชุมโครงการพัฒนา
ระบบและปรับปรุงคุณภาพ
วารสารไทยในฐานขอ้มูล 
Scopus คร้ังที่ 5 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 23 ธ.ค.64 โรงแรม Eastin Grand 
Hotel Sathorn 
Bangkok 

ไม่เบิก 

3 อ.ดร.พิภ ูบุษบก ประชุมระดมความเห็นระดับ
ภาค โครงการศึกษาจัดท าแผน
แม่บทและขับเคลื่อนการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 

ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

20 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิากษ์หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาประวัติศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

1 ธ.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Kasetsart Journal of Social 
Sciences 

12-26 ธ.ค.
64 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Language Education and 
Acquisition Research Network 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3-24 ธ.ค.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัย 

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครปฐม 

15-30 พ.ย.
64 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

3 อ.ดร.สิรินาถ 
ศิริรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

1-15 พ.ย.64 - 

4 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 29 พ.ย.- 
3 ธ.ค.64 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี  “แนวปฏิบัติตามหลัก            
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับชั้น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ผลการตรวจเชื้อ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ประกาศผลการตรวจเชื้อไวรัส 
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในพ้ืนที่อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นั้น  คณะฯ ได้ด าเนินการส ารวจรายชื่อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดในชั้นเรียนดังกล่าว และให้
ตรวจหาเชื้อไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) จ านวน ๖ ราย ปรากฏผลเป็น “ลบ” (ไม่พบเชื้อ
ไวรัส) ทั้ง ๖ ราย  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

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

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ครั้งท่ี ๖  ครั้งท่ี ๗  และครั้งที่ ๘) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

  ครั้งที่ ๖     จ านวน   ๒   ราย 
  ครั้งที่ ๗     จ านวน   ๑   ราย 
  ครั้งที่ ๘     จ านวน   ๑   ราย 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน   ๔   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ครั้งที่ ๖  จ านวน    
๒ ราย  ครั้งที่ ๗  จ านวน ๑ ราย  และครั้งที่ ๘ จ านวน ๑ ราย  รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๔  ราย  และให้เสนอ       
กองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ  ขอขยายเวลาการส่งเอกสารค าสอน  
   รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๒-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๒ (การฟัง) 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ประสงค์ขอขยายเวลาการจัดท าเอกสารค าสอน
รายวิชา ๔๔๒ ๒๐๒-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๒ (การฟัง) เป็นระยะเวลา ๙ เดือน เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้ประสบปัญหาการเข้ามาค้นคว้า
เอกสารต้นฉบับที่ภาควิชาและต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ท าให้จดจ าก าหนดเวลา
คลาดเคลื่อน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาการจัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา        
๔๔๒ ๒๐๒-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๒ (การฟัง) ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ เป็น
ระยะเวลา ๙ เดือน นับแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ รายงานผลการจัดท าเอกสารประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มี
มติเห็นชอบให้ อาจารย์สุมาลี  สูนจันทร์ จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๖-๕๙ การอ่านภาษา
เกาหลีส าหรับเอเชียศึกษา ๒ และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น 
  อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ ได้จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๖-๕๙ การอ่าน
ภาษาเกาหลีส าหรับเอเชียศึกษา ๒ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๖-๕๙ การ
อ่านภาษาเกาหลีส าหรับเอเชียศึกษา ๒ ตามที่เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์สุมาลี สูนจันทร์ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่ได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่อาจารย์ที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดเรียงความเรื่อง “ประสบการณ์การศึกษาต่อในประเทศเกาหลี” ส าหรับนักเรียนไทย ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ จัดโดยศูนย์การศึกษาเกาหลีประจ าประเทศไทย สถานทูตสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน ดังนี้  
 

ล าดับ อาจารย์ท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  

การประกวดเรียงความเรื่อง 
“ประสบการณ์การศึกษาต่อในประเทศ
เกาหลี” ส าหรับนักเรียนไทย ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๕,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๓/๒๕๖๔  วันท่ี  ๒๗  ธันวาคม   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่อาจารย์ ดร.สิรินาถ  
ศิริรัตน์  ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการ  
ใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖.๑ รายงานผลการติดตามหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมผลการตรวจสอบการด าเนินการของหลักสูตรตามองค์ประกอบ
ที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ หลักสูตร โดยมีผลการด าเนินงานผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวน ๑๕ หลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบการด าเนินการของหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๕ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

    นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


