
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕ 
วันจันทร ท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

ณ หอง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป  คณะอักษรศาสตร 
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting 

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

ผูมาประชุม 
 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ รองคณบดีฝายวิจยั กรรมการ 
๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ หัวหนางานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๔ นางรสธร  จนัทรสิงขรณ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผูชวยเลขานุการฯ 
 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๑ รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิปปวิชญ  ก่ิงแกว หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผูชวยศาสตราจารยบุหลนั  กุลวจิิตร หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๖ อาจารย ดร.เพชรดา  ชนุออน หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตร กรรมการ 
๗ ผูชวยศาสตราจารยพิพัฒน  สุยะ หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารยวนัชัย  สีลพทัธกุล หัวหนาภาควิชาภาษาปจจบุนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร หัวหนาภาควิชาภาษาฝร่ังเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารยอันนา  คือเบล หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารยศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  คีรีวงศวัฒนา หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร กรรมการ 
๑๔ ผูชวยศาสตราจารยตะวนั  วรรณรัตน หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
๑๕ ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย ดร.ณัฐภรณ  สถิตวราทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผูชวยศาสตราจารยนาตยา  อยูคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย ดร.บลูยจีรา  ชิรเวทย ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย ดร.ยงยุทธ  วถีิไตรรงค ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๑ รองศาสตราจารย ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ตะวิชัย ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผูแทนสายสนับสนนุ กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

๑ อาจารย ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝายพฒันาองคกร    
๒ อาจารย ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๒ 

 

ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินตธนาวฒัน หัวหนางานคลังและพัสด ุ    
๒ นางสาววรรณา  วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี    

 
ผูไมมาประชุม 
 

๑ อาจารย ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา ลาประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕  แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหวางวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร รอบเวลาระหวางวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีการ
เวียนขอความเห็นชอบ จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก 
  ๑.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตรมีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑  เห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๓๕ ๓๐๒-๕๙ ทฤษฎีในการเมืองระหวางประเทศและ
ความสัมพันธระหวางประเทศ และ ๔๓๕ ๔๑๒-๕๙ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
  ๒.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตรมีมติเห็นชอบจํานวน ๒ เรื่อง  
   ๒.๑  เห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๓๐ ๒๑๘-๖๐ นาฏการนิพนธ ในภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
   ๒.๒  เห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๓-๒๕๖๐ องคประกอบทางศิลปะและ
ศิลปะการแสดง ๔๓๐ ๑๐๔-๒๕๖๐ พ้ืนฐานการวาด และ ๔๓๐ ๑๐๕-๒๕๖๐ พ้ืนฐานองคประกอบศิลปและการ
ออกแบบ ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๓ 

 

  ๓.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตรมีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑  เห็นชอบการเลื่อนสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๒ คน การเลื่อนสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาไทย  จํานวน  ๑  คน  และการขยายเวลาสอบโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตร
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน ๑ คน ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตรใน
ฐานะอาจารยพิเศษ  กรรมการวิชาการ  วทิยากร การเขารวมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

อาจารยพิเศษ 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผูเชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

  1 ผศ.นิธิวดี   สวัสดี รายวิชา LNG 422 Reading 
Appreciation โดยบรรยายเร่ือง 
"Sex and dominance in classical 
myths: A re-examination" 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

25 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน 

 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูเชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.ดร.ปญญา  จันทโคต โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
"หลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความ
ทางวชิาการเพื่อตีพิมพใน
วารสารวิชาการ" 

คณะศิลปกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา 

24 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน 

   2 ผศ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ โครงการอบรม "สถาบัน
พระมหากษัตริยไทย : สถาบัน
กษัตริยในกฎมณเฑียรบาล" 

สํานักศิลปะและวฒันธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

25 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน 

   3 อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก ภาษากับบทบาทการสื่อสาร
วัฒนธรรม : การต้ังชื่อของคนไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

28 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน 

  การศึกษาเอกสารโบราณในมุมมอง
สายธารทางวรรณศิลปและภาพ
สะทอนชุดความคิดทางสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

21 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๔ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูจัด ระยะเวลา สถานท่ี 
คาใช 
จาย 

1 ผศ.กานดาวัลย 
คุณานนทวิทยา 

     

2 อ.ดร.จุฑารัตน  ชางทอง      

3 น.ส.ชุลีพรรณ  
เคารพธรรม 

อบรมการใชงาน Turnitin  
แบบ Instructure Account 

บริษัท บุค โปรโมชั่น  
แอนด เซอรวิส จํากัด 

24 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

4 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช      

5 อ.รุงธิวา  ขลิบเงิน      

6 อ.สาวิตรี  มวงใหญ 
ไรลีย 

     

7 อ.ดร.จุฑารัตน  ชางทอง 
 

     

8 ผศ.กานดาวัลย  
คุณานนทวิทยา 

โครงการเสวนาวิชาการเร่ือง"การ
เขียนบทความคุณภาพเพือ่การ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติและ 

คณะอักษรศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

9 ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร นานาชาติ : มุมมองจาก
บรรณาธิการ" 

    

10 อ.สาวิตรี มวงใหญ 
ไรลีย 

     

11 อ.เขมรินทร  เพญ็แสงออน      

12 ผศ.ตะวัน  วรรณรัตน สัมมนาปฏิบัติการงานวิจัยทาง
สังคม เร่ือง "ภววทิยาความจน" 

คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

24 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

13 อ.วัชรินทร  เอนกพงศพันธ      

14 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศวัฒนา 

ประชุมวิชาการ NatGEN 2021 
ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร และส่ิงแวดลอม  
คร้ังที่ 6 

คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

24-25  
ก.พ.65 

รูปแบบออนไลน เบิก 

15 อ.ดร.ณัฐภรณ 
สถิตวราทร 

TBTI in Depth Online 
Workshop 

Self-Journey 26 ก.พ.  
และ 5 มี.ค.65 

รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

16 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช Introduction to NFTs สํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

17 อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร โครงการอบรมลามอิสระ
ภาษาตางประเทศ (คําศัพท
กฎหมายภาษาฝร่ังเศสที่ใชในการ
ลามของศาล) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

สํานักงานศาลยุติธรรม 11 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

18 อ.วัชรินทร  เอนกพงศพันธ การวิจัยทางภาษาศาสตร
ภาษาญี่ปุน 

University of 
Tsukuba, Japan 

5 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๕ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูจัด ระยะเวลา สถานท่ี 
คาใช 
จาย 

19 ผศ.ดร.ศศิกานต  คงศักด์ิ From diaspora community to 
diaspora literature: the case 
of Vietnamese in Germany 

สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

22 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

  เขียนอยางไรใหไดรับการตีพิมพ สถาบันภาษา  
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

8 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

20 อ.สาวิตรี  มวงใหญ 
ไรลีย 

Share and Learn ตามสไตล
อาจารยมืออาชพีในยุควิถีชีวิตใหม 

สมาคมเครือขายการ
พัฒนาวชิาชพีอาจารย
และองคกรระดับอุดม 
ศึกษาแหงประเทศไทย 

3 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หนวยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.พิพัฒน  สุยะ ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วทิยาเขตขอนแกน 

10-28 ก.พ.64 - 

  ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณปริญญานิพนธ
เร่ือง "การศึกษาประสบการณการ
พัฒนาอัตลักษณแหงตนภายใต
ทัศนคติทางลบจากครอบครัว : 
กรณีศึกษาผูใหญตอนตน" 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 ก.พ.65  
เปนตนไป 

- 

2 อ.ดร.วนิดา 
คราวเหมาะ 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
(มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28 ม.ค.- 
15 ก.พ.65 

- 

3 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จํานวน 3 เร่ือง 

วารสารสมาคมไทยคดีศึกษา 
สาธารณรัฐเกาหลี 

29 ม.ค.- 
7 ก.พ.65 

- 

4 ผศ.ดร.ศุภชัย  ตะวิชัย ผูทรงคุณวุฒิวพิากษงานวิจัย 
ทางภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

4 ก.พ.65 - 

5 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

8-15 ก.พ.65 - 

  ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปกรรมบูรพา 13 ม.ค.- 
15 ก.พ.65 

- 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ สรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔  
 

สรุปเรื่อง สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร ไดรวบรวมและจัดทําสรุปมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงมีการประชุมท้ังสิ้น ๒๓ ครั้ง เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการ
คนหามติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับอางอิงและประกอบการพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการดานหลักสูตร 
 

- ไมมี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการดานการเรียนการสอน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูรอน  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ 

 

สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต  ประสงคขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําป     
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ภาควิชา รายวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอน 
นาฏยสังคีต ๔๓๐ ๓๐๒-๖๐ ทัศนศิลป ๒ ๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก   

นายนพพล  พชรกูล 
รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๕๖๙ 

อาจารยประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท 
โดยไมรับคาตอบแทน 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๓๐ ๓๐๒-๖๐ ทัศนศิลป ๒ ในภาคการศึกษา
พิเศษฤดูรอน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูรอน  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภู มิศาสตร  ประสงคขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําป     
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ภาควิชา รายวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอน 
ภูมิศาสตร ๔๑๖ ๒๔๗-๕๙ การเคหะ

และท่ีอยูอาศัย 
๓ คน เปนกรณีพิเศษใหแก   
นางสาวกชกร  ศุภกิจจานุสรณ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๕๒๘ 
นางสาวธันยชนก  ทัศกุล 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๕๓๙ 
นางสาวกังสดาล  รุงสวาง 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๕๙๐ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ 
        โออินทร 
โดยไมรับคาตอบแทน 

๔๑๖ ๒๕๕-๕๙ ภูมิศาสตร
กับวรรณกรรม 

๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก 
นางสาวกังสดาล  รุงสวาง 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๕๙๐ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  
         คีรีวงศวัฒนา 
โดยไมรับคาตอบแทน 

๔๐๐ ๑๑๐-๕๙ ภูมิศาสตร
ในชีวิตประจําวัน 

๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก 
นางสาวอภิญญา  สาหราย 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๙๕ 

คณาจารยภาควิชาภูมิศาสตร 
โดยไมรับคาตอบแทน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๑๖ ๒๔๗-๕๙ การเคหะและท่ีอยูอาศัย ๔๑๖ 
๒๕๕-๕๙ ภูมิศาสตรกับวรรณกรรม และ ๔๐๐ ๑๑๐-๕๙ ภูมิศาสตรในชีวิตประจําวัน ในภาคการศึกษาพิเศษฤดู
รอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ หลักสูตรเอเชียศึกษา ขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูรอน  

ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง หลักสูตรเอเชียศึกษา  ประสงคขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําป   
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

หลักสูตร รายวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอน 
เอเชียศึกษา ๔๕๐ ๑๑๐-๕๙ การเขียน

เชิงวิชาการ 
๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก   
นางสาวณิชชารีย  โชติสุริยสินสุข 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๘๑๓ 

อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 
โดยไมรับคาตอบแทน 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๕๐ ๑๑๐-๕๙ การเขียนเชิงวิชาการ ในภาค
การศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ อาจารยธีรัช รําแพนเพชร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาตอ 
   เพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับขาราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจารยธีรัช  รําแพนเพชร  อาจารยประจําภาควิชาภาษาอังกฤษ ไดรับอนุมัติใหลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ดวยทุนสวนตัว เปนเวลา ๔ ป ตั้งแตวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ไดรายงานผลการศึกษา
และประสงคขอรับทุนสนับสนุนคาลงทะเบียน  ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา  ๒๕๖๔  เปนเงิน 
๕๖,๕๐๐ บาท (หาหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหแก
อาจารยธีรัช รําแพนเพชร ไดตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ อัตราคาใชจาย และแนว
ปฏิบัติในการใชจายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร พ.ศ.๒๕๖๔ โดย
อนุมัติคาลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนเงิน ๕๖,๕๐๐ บาท (หาหม่ืนหกพันหา
รอยบาทถวน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 

 
- ไมมี - 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผล 
   การสอนของ อาจารย ดร.วนิดา คราวเหมาะ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผล 
   การสอนของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก รุงกีรติกุล (วาระลับ) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๗  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาดานอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ขอแจงผลงานทางวิชาการของอาจารยเพ่ิมเติม 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร ประสงคแจงเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําของภาควิชา
บรรณารักษศาสตร จํานวน ๓ ราย ไดแก 
 
ลําดับท่ี ช่ืออาจารยประจํา พ.ศ. ช่ือผลงานทางวิชาการ 

๑ อาจารยรุงธิวา  ขลิบเงิน ๒๕๖๓ รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการใชทรัพยากรสารสนเทศ
และปญหาการใชห องสมุดของนักศึกษาคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปท่ี ๒  

๒ อาจารยสกนธ  มวงสุน ๒๕๖๓ โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา : เสริมสรางความรูความเขาใจ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกา 

๓ อาจารย ดร.ปญญา  
           จันทโคต 

๒๕๖๔ ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การพัฒนา
ระบบคลังขอมูล e-project report การประชุมวิชาการสําหรับ
นักศึกษาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร “จุดประกายความรูสู
ความเปนเลิศ” คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําของ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร จํานวน ๓ ราย ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   - ไมมี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ 
   ผูจดรายงานการประชุม 


	วันจันทร์ ที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕
	ผู้มาประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุม
	ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
	ผู้ไม่มาประชุม
	เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น
	ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
	ระเบียบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
	ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
	สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
	อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕
	มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะอักษรศาสตร์
	ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข


	รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง
	รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล
	อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี
	นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล

