
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕ 
วันจันทร ท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

ณ หอง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป  คณะอักษรศาสตร 
ผานระบบออนไลน ดวย Zoom Meeting 

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

ผูมาประชุม 
 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
๒ นายกฤษดา  ไพรวรรณ หัวหนางานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๓ นางรสธร  จนัทรสิงขรณ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผูชวยเลขานุการฯ 
 

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

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

 

ผูเขารวมประชุม 
 

๑ อาจารย ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝายพฒันาองคกร    
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๒ 

 

ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

๑ อาจารย ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ    
๒ นางสาวบุษกร  จินตธนาวฒัน หัวหนางานคลังและพัสด ุ    
๓ นางสาววรรณา  วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี    
 
ผูไมมาประชุม 
 

๑ อาจารย ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา ลาประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการแกไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
มต ิ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทรท่ี  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ)  แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบ 
 
   - ไมมี - 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๓ 

 

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 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ 

รายวิชา พร.334 สังคมวิทยาและ
จิตวิทยา โดยบรรยายเร่ือง "การจัดการ
ความหลากหลายในสถานทีท่ํางาน" 

คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

11 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน 

2 ผศ.ดร.วรพร 
ภูพงศพันธุ 

รายวิชา ปศ 502 การวิเคราะหเอกสาร
ประวัติศาสตร โดยบรรยายเร่ือง "การอาน
เอกสารประวัติศาสตรการเมือง" 

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

13 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน 

 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หนวยงานท่ีเชิญ 

หรือแตงต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศวัฒนา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและวพิากษหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและ 
ภูมิสารสนเทศ 

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

24 ก.พ.65 

2 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

กรรมการสอบวิทยานิพนธเร่ือง "การศึกษาคําพูด 
ติดปากในภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร
ชาติพันธุและวัจนปฏิบัติศาสตรแนวปลดปลอย : 
กรณี ชางมัน และ แลวแต" 

คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

9 มี.ค.65 

 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูเชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

Seminar/Workshop: A Guide to 
Publishing in International 
Journals Project 

มหาวิทยาลัยรังสิต 29 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน 

  โครงการเสวนา "เทคนิคและโอกาส
ตีพิมพบทความในวารสารใน
ฐานขอมูล SCOPUS" 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

28 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน 

2 น.ส.จารุกานต 
เปรมประสิทธิ ์

โครงการ "เสริมสรางจรรยาบรรณใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพ 
(ดานการบริหารพัสดุ) ของบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม" 

คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 มี.ค.65 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๔ 

 

วิทยากร (ตอ) 
 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูเชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

3 อ.ดร.พิภู  บุษบก กิจกรรมเสวนาใหความรูเร่ือง 
"เสนทางการคาขายแลกเปล่ียน 
สุวรรณภูมิ" 

ศูนยสุวรรณภูมิศึกษา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

22 ก.พ.65 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 

4 อ.ดร.เพชรดา  ชุนออน โครงการเสวนาวิชาการ Indian Talk 
เร่ือง "อินเดียในยุคสมัยการปกครอง
ของอังกฤษ" 

คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

22 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน 

5 ผศ.ดร.ศุภชัย  ตะวิชัย นานาทรรศนะการศึกษาอุปลักษณ
ในภาษาไทย : การผสานศาสตรและ
ศิลปในการสรางสรรคสูงานวิจัย 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

5 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน 

  สิงสาราสัตวในสังคมไทยกับความ
หลากหลายของการใชภาษา 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน 

6 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชา
ภาษาไทย ระยะที่ 2 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

19-20  
ก.พ.65 

รูปแบบออนไลน 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูจัด ระยะเวลา สถานท่ี 
คาใช 
จาย 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

Gendersenible Sprache als 
Thema fur den DaF-
Unterricht 

องคการ DAAD 17 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

2 อ.ดร.กฤษฎา   
          ธีระโกศลพงศ 

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
พิพธิภัณฑแรงงานไทย 

มูลนิธิพพิิธภัณฑแรงงานไทย 13 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

  ประชุมคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมการใหทุนเปดรับทั่วไป 
ประจําป 2562 คร้ังที่ 
1/2565 

สํานักงานกองทุนพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสรางสรรค 

10 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

3 นายกฤษดา  ไพรวรรณ      

4 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

     

5 อ.ดร.ปวริส  มินา      

6 อ.ดร.พิภู  บุษบก กิจกรรมการวิพากษ SAR 
ระดับคณะวิชาเพื่อเขารวม
โครงการ EdPEx 200 

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

14 ก.พ. และ 
2 มี.ค.65 

รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

7 น.ส.พิมพรภัทร 
เดชะรัตน 

     



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๕ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผูจัด ระยะเวลา สถานท่ี 
คาใช 
จาย 

8 น.ส.วรรณา  วงษธง      

9 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน      

10 ผศ.ดร.สุมาลี ล้ิมประเสริฐ กิจกรรมการวิพากษ SAR 
ระดับคณะวิชาเพื่อเขารวม
โครงการ EdPEx 200 

กองประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14 ก.พ. และ 
2 มี.ค.65 

รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

11 รศ.ดร.อภิเศก 
ปนสุวรรณ 

     

12 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร 

     

13 ผศ.ชฎาภรณ 
จันทรประเสริฐ 

ความรูความสามารถทางดาน 
ICT ของครูสอนภาษาญี่ปุน 

เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ 19 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

14 นายนันทิช  แกวมุณี      

15 น.ส.บุษกร  จินตธนาวัฒน      

16 น.ส.วรรณา  วงษธง      

17 นายสุรชัย  ใจดี หลักสูตรการเรียกใชงาน
รายงานธุรกิจอัจฉริยะดวย
ซอฟตแวร Power BI 

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

18 นายสุรเชษฐ  
จันทรสิงขรณ 

     

19 นายอุดมพร 
สุวัฒนานันท 

     

20 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร 

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญ  
คร้ังที่ 3/2565 

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
(ปอมท.) 

17-20  
มี.ค.65 

โรงแรมชาโต 
อําเภอปากชอง  
จังหวัดนครราชสีมา 

ไมเบิก 

21 อ.ดร.วีณา วุฒิจํานงค การวิเคราะหภาษาไทยตาม
แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร 
แนวปลดปลอย 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

22 ผศ.ดร.สิปปวิชญ 
กิ่งแกว 

What do you know about 
PSF? 

สมาคมเครือขายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารยและองคกร
ระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย 

11 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

23 รศ.ดร.อภิเศก 
ปนสุวรรณ 

ประชุมคณะกรรมการ
เครือขายผูบริหารงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสรางสรรค 
คร้ังที่ 2/2565 

สํานักงานบริหารงานวิจัย 
นวัตกรรมและงานสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน ไมเบิก 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๖ 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หนวยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ 

ใหสัมภาษณเร่ืองคาจางและคาครองชีพ
ในฐานะคณะทํางานพิจารณาแนว
ทางแกไขปญหาคาจางแรงงานให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

สถานีโทรทัศน ThaiPBS  15 มี.ค.65 - 

2 ผศ.ดร.จุฑาทิพย 
จันทรลุน 

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยบูรพา 21 ก.พ.65  
เปนตนไป 

- 

3 ผศ.ดร.ปทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 9-23 มี.ค.65 - 

4 อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ 

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและ
บทความวชิาการในโครงการประชมุ
วิชาการ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา 28 ก.พ.65  
เปนตนไป 

- 

5 อ.ดร.วนิดา 
คราวเหมาะ 

ผูทรงคุณวุฒิประประเมินบทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5-19 มึ.ค.65 - 

6 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ วาสารวชิาการ The New Viridian 
Journal of Arts, Humanities 
and Social Sciences 

4-18 มี.ค.65 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการดานหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรจบหลักสูตร ประจําภาคการศึกษาตน  

ปการศึกษา ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑๐ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีศึกษาครบตาม
รายวิชาท่ีหลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษาประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑๐ 
จํานวน ๑ ราย  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๗ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ครั้งท่ี  ๑๐  จํานวน  
๑ ราย และใหเสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต  ขอปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงคขอปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประเภทวิชาเลือกฉบับป 
พ.ศ.๒๕๖๒  โดยเพ่ิมวิชาเลือก  จํานวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 
  ๑. กลุมวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต เพ่ิมเติมจํานวน ๑ รายวิชา 
     SU XXX วัฒนธรรมดนตรีโลก     ๓ (๓-๐-๖) 
    (World Music Culture) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแกไขหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประเภทวิชา
เลือกฉบับป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการดานการเรียนการสอน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอสงผลการเรียนลาชากวากําหนด 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงคขอสงผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา 
๒๕๖๔  ลาชากวากําหนด โดยจะสงผลการศึกษาภายในวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ จํานวน ๗ รายวิชา ดังนี้ 

๑. ๔๑๓ ๒๑๒-๕๙   วรรณคดีฝรั่งเศสตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี ๑๙ ถึงปจจุบัน 
๒. ๔๑๓ ๒๑๖-๕๙   การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาฝรั่งเศส 
๓. ๔๒๑ ๑๐๒-๑๖๔   ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ๒ 
๔. ๔๒๑ ๑๐๗-๑๖๔   ภาษาฝรั่งเศส ๒ 
๕. ๔๑๓ ๒๒๐-๕๙ การอานสารคดีภาษาฝรั่งเศส 
๖. ๔๑๓ ๒๑๐-๕๙ ฝรั่งเศสปจจุบัน 
๗. ๔๒๑ ๑๐๔-๑๖๔ การอานและการเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหภาควิชาภาษาฝรั่งเศส สงผลการเรียนประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๔ ลาชา จํานวน ๗ รายวิชา ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ และใหเสนอกองบริหารงาน
วิชาการตอไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน  
ปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ 

 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงคขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

ภาควิชา รายวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอน 
ภาษาอังกฤษ ๔๑๒ ๒๕๓ - ๕๙ สัมพันธ

สารภาษาอังกฤษเบื้องตน 
๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก   
นางสาวณัฐวดี  มวลทอง 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๕๖ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บารมี 
    เขียววิชัย 
โดยไมรับคาตอบแทน 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๑๒ ๒๕๓ - ๕๙ สัมพันธสารภาษาอังกฤษ
เบื้องตน ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ เปนกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ การรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวรค (Hamburg University)  
 

สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะ ไดมีบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยฮัมบวรค (Hamburg 
University) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี นั้น  มหาวิทยาลัยฮัมบวรคไดแจงความประสงคขอสงนักศึกษา จํานวน  
๒ คน เปนนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีคณะอักษรศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ระยะเวลาเรียน 
๑ Ms. Henrike Waldhauer ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕) 
๒ Mr. Otis Malte Juliusson ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๕) 

 

 ท้ังนี้ ขอยกเวนคาเลาเรียนของนักศึกษาและใหอาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน เปนอาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ 
 

  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวรค  จํานวน  
๒ คน  โดยยกเวนคาเลาเรียน และใหรองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนาสัมภาษณนักศึกษาดานความสนใจท่ีมี
ตอสาขาวิชาตาง ๆ ในคณะฯ  เพ่ือแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการจากสาขาวิชาท่ีนักศึกษาสนใจตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ การรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka University) 
 

สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะ ได มีบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka 
University) ประเทศญ่ีปุน นั้น มหาวิทยาลัยโอซากะไดแจงความประสงคขอสงนักศึกษาจํานวน ๒ คน เปน
นักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีคณะอักษรศาสตร มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๙ 

 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ระยะเวลาเรียน 
๑ Ms. Sena Ozeki ๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาตนและปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕) 
๒ Mr. Masahiro Tomita ๒ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๕ และ 

ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๖) 
 

 ท้ังนี้ ขอยกเวนคาเลาเรียนของนักศึกษาและใหอาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน เปนอาจารยท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโอซากะ  จํานวน  
๒ คน โดยยกเวนคาเลาเรียน และใหแตงตั้งอาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน เปนอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ ไดตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ หารือรูปแบบการสอบสัมภาษณเพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาตอใน 
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี ๒ โควตา  
ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะอักษรศาสตร ดําเนินการรับสมัครเพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในคณะอักษรศาสตร 
(SU-TCAS) รอบท่ี ๒ โควตา ปการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น รองคณบดีฝายวิชาการประสงคขอใหท่ีประชุมฯ พิจารณา
วิธีการสอบสัมภาษณ สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๕  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนาสายพันธุใหม ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบัน ท้ังนี้ ในปการศึกษา ๒๕๖๔ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตรในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันจันทรท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ไดมีมติเห็นชอบให
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ ปการศึกษา ๒๕๖๔ วิธีการสอบสัมภาษณ เปลี่ยนเปน ไมสอบสัมภาษณ
เนื่องดวยสถานการณโควิด 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหสอบถามภาควิชาท่ีมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอ
ในคณะอักษรศาสตร (SU-TCAS) รอบท่ี ๒ โควตา ปการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทแยกสาขาวิชา วามีสาขาวิชา
ใดบางท่ีประสงคจะสอบสัมภาษณ สวนประเภทไมแยกสาขาวิชาใหพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๖ ภาควิชาประวัติศาสตร ขอเปล่ียนแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา 
   มหาบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
 

สรุปเรื่อง นางสาวญาโณทัย  บุญมี รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๒๐๐๐๖ นักศึกษาชั้นป ท่ี  ๓ หลักสูตร 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร แผน ก แบบ ก๒ มีความประสงคจะเปลี่ยนแผนการศึกษาเปน
แผน ข ท้ังนี้ หลักสูตรไดตรวจสอบจํานวนหนวยกิตสําหรับแผน ข แลว เห็นวามีจํานวนหนวยกิตครบ สามารถ
เปลี่ยนแผนการศึกษาได 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๑๐ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ได พิจารณาแลวมีมติ เห็นชอบใหนางสาวญาโณ ทัย  บุญ มี รหัสประจําตัว 
๖๒๐๕๒๐๐๐๖ เปลี่ยนแผนการศึกษา จาก แผน ก แบบ ก๒ เปน แผน ข ไดตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคแก 
บุคลากรคณะอักษรศาสตร จํานวน ๑ เรื่อง 

 

สรุปเรื่อง ดวยบุคลากรคณะอักษรศาสตรประสงคขอรับเงินรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรคท่ีไดตีพิมพเผยแพรในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ/เงินรางวัล 
๑. บทความ  เรื่อง  นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชการวิจัยเปนฐาน (Research Based Learning  
                        (RBL) กรณีศึกษารายวิชา ๔๓๐ ๒๑๑ ละครเชคสเปยร (Shakespearean Drama) 
เผยแพรใน           การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งท่ี ๑๑” 
 ผูขอรับทุน          ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ 

ขอ 3.2 (๕)  
ระดับชาติ 
๒,000 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๒,๐๐๐ บาท 
(สองพันบาทถวน) 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสรางสรรค จํานวน ๑ เรื่อง ดังกลาว ใหแกบุคลากรคณะอักษรศาสตร ตามหลักเกณฑในประกาศ
ของคณะฯ รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรท่ีมีผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือ 
   ไดรับการเชิดชูเกียรติ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร ประสงคขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรท่ีมีผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือไดรับ
การเชิดชูเกียรติใหแกผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา จากผลงานทางวิชาการ เรื่อง “ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินและสิ่งคลุมดินตออัตราการชะลางพังทลายดินในพ้ืนท่ีลุมน้ําภูเขา” ไดรับ
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอรระดับดีเดน จาก การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ 
สารสนเทศภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม ครั้งท่ี ๖” จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เม่ือวันท่ี ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๑๑ 

 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลสําหรับบุคลากรท่ีมีผลงานท่ีไดรับ
รางวัลหรือไดรับการเชิดชูเกียรติใหแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน คีรีวงศวัฒนา เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ตามหลักเกณฑในประกาศของคณะฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ผูชวยศาสตราจารยตะวัน  วรรณรัตน  รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาตอเพ่ือพัฒนานักวิจัยสําหรับขาราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง ผูชวยศาสตราจารยตะวัน  วรรณรัตน อาจารยประจําภาควิชาสังคมศาสตร ไดรับอนุมัติใหลา
ศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยทุนสวนตัว เปนเวลา ๒ ป ตั้งแต
วันท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ไดรายงานผลการศึกษาและประสงคขอรับทุน
สนับสนุนคาลงทะเบียนเรียน  ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๖๔  เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพัน
บาทถวน)  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาเอกใหแก
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน  วรรณรัตน  ไดตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ อัตรา
คาใชจาย และแนวปฏิบัติในการใชจายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในสวนของคณะอักษรศาสตร 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติคาลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย  ปการศึกษา ๒๕๖๔  เปนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
(แปดพันบาทถวน) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ 
ประกวด/แขงขัน  

 

สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงคขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ
ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับรองระดับชาติ “เสริมประสบการณ สืบสานสังคีตศิลปไทย” โครงการบูรณา
การศาสตรดนตรีเพ่ือชุมชน ครั้งท่ี ๔ งานวันคลายวันพิราลัยสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) 
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหวางวันท่ี ๑๗ - ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จ จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
 

ลําดับ นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายธนกิจ  มูลเภา  

รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๗๑๗ 
รางวัลเหรียญทอง ประเภทขิม  
๗ หยอง ระดับอุดมศึกษา 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ นายณรงคฤทธิ์  เชาวผักปง  
รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๐๑๘ 

รางวัลเหรียญทอง อันดับท่ี ๓ 
ประเภทขลุยเพียงออ 
ระดับอุดมศึกษา 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมท้ังส้ิน ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถวน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๑๒ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหอนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลจากการแขงขันจํานวน ๒ คน รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แขงขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร ประสงคขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ
แขงขันในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร แหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๔ 
(ออนไลน) ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ จัดโดย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จํานวน ๒ คน ดังนี้ 
 

ลําดับ นักศึกษาท่ีไดรับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายพิชญะ  คัมภิราบุตร 

รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๑๗ 
รางวัลเหรียญทอง ประเภทการ
นําเสนอแบบโปสเตอรกลุมภูมิ
สารสนเทศ 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ นางสาวดวงพร  สารทแสงนุช  
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๐๒ 

รางวัลเหรียญเงิน ประเภทการ
นําเสนอแบบโปสเตอรกลุมภูมิ
สารสนเทศ 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมท้ังส้ิน ๓,๐๐๐ บาท 
(สามพันบาทถวน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหอนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลจากการแขงขันจํานวน ๒ คน รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๓ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  นวัตกรรม  และการสรางสรรคเพ่ือพัฒนานักศึกษา  
   ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๓ 
 
สรุปเรื่อง ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร ในการเวียนขอความเห็นชอบ เม่ือ
วันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบใหอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๑๓ 

 
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ผูเสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ นักสรางสรรคความบันเทิงบนโลกของเกม
ออนไลน และการสรางอัตลักษณและความ
หลากหลายของสตรีมเมอร 

นายพงศธร  พันธุสีดา 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๙๙ 
นายภูเบศ  สถิรลีลส 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๒๔ 
นายวรรษกรฐ  ภัทรพันธวิเชียร 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๖๕ 
นางสาวศุภิสรา  ภูสุวรรณ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๔๐ 

๑๐,๐๐๐ ๔ เดือน 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สรางสรรค เพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๓ จํานวน ๑ โครงการ 
เปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ การประเมิน KPIs ตามแนวทางขอบังคับของมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ ไดชี้แจงรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
และแจงวา คณะฯ จะดําเนินการปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการของคณะ
อักษรศาสตรใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหดําเนินการปรับปรุงเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการของคณะอักษรศาสตรใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือใชสําหรับการประเมินตั้งแตรอบท่ี ๒ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาดานอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ขอเสนอขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Hakuhodo Foundation 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงคเสนอ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหวาง คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Hakuhodo Foundation ประเทศญี่ปุน 
  อนึ่ง Hakuhodo Foundation เปนองคกรสาธารณกุศลในประเทศญ่ีปุน ประสงคจะมอบเงิน
บริจาคปละ ๕๐๐,๐๐๐ เยน (หาแสนเยน) ระหวางป ค.ศ.๒๐๒๒ – ๒๐๒๔ ใหแกสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน ภาควิชา
ภาษาปจจุบันตะวันออก เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมตามท่ีสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน
เห็นสมควร ในการนี้ คณะอักษรศาสตรจะเปนผูควบคุมดูแลการเบิกจายตามระเบียบของราชการและรายงานการ
เบิกจายและยอดคงเหลือใหภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออกทราบทุกปจนกวาเงินบริจาคจะหมด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา 
ระหวาง คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Hakuhodo Foundation ประเทศญ่ีปุน ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ การปรับเปล่ียนวารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
สรุปเรื่อง กองบรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร ประสงคปรับเปลี่ยนวารสารอักษรศาสตร เพ่ือรองรับการ
เขาสูฐานขอมูล Scopus ตามท่ีไดประชุมรวมกับศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (TCI) เม่ือวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการนําวารสารอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เขา
สูฐานขอมูล Scopus แตใหทบทวนเรื่องของชื่อวารสาร และใหคณะฯ ดําเนินการหารือกับศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI) ในประเด็นเรื่องชื่อวารสารอีกครั้ง ท้ังนี้ ขอใหหัวหนาภาควิชาแจงใหบุคลากรชวยทบทวนและ
เสนอชื่อวารสารมายังคณะฯ ภายในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เพ่ือรวบรวมเสนอศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
(TCI) พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ ขอเสนอตราสัญลักษณของสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาสตร 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะฯ ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบคณะอักษรศาสตร วาดวยสโมสรนักศึกษาคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ และไดเสนอใหกองกฎหมายตรวจพิจารณาแลวนั้น บัดนี้ กองกฎหมายได 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  มีนาคม   ๒๕๖๕  หนา  ๑๕ 

 
ตรวจสอบแกไข (ราง) ระเบียบดังกลาวใหสอดคลองกับ ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยองคกรกิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๔ และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของแลว อยางไรก็ตาม สโมสรนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตองจัดทําตราสัญลักษณ ๓ ชุด ดังนี้ 
 

ลําดับ ตราสัญลักษณ หมายเหตุ 
๑ ตราสัญลักษณสโมสรฯ แบบทางการ ใชรูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเทานั้น 
๒ ตราสัญลักษณสโมสรฯ แบบก่ึงทางการ ใชรูปแบบกรอบวงกลมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รายละเอียดส วน อ่ืนตองได รับความ เห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ และไดรับการอนุมัติโดย
มหาวิทยาลัย 

๓ รูปสัญลักษณประจําสโมสรฯ  สโมสรฯ สามารถกําหนดรูปแบบไดไมจํากัด 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตราสัญลักษณและรูปสัญลักษณของสโมสรนักศึกษา
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ัง ๓ ชุด ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ สรุปรายงานผลประเมินหัวหนาสวนงานจากสภามหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ไดประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอักษรศาสตร และได
สรุปผลการประเมินโดยมีเรื่องสําคัญเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และขอสังเกต ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาสวนงานและหัวหนาสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๑๕ น. 
 

 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ 
   ผูจดรายงานการประชุม 
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