
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป ี คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๓ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารยณ์ิชา  แย้มละม้าย รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๐ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อัลดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๓ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๗/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๕  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๕ – ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๕-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีการเวียนขอความ
เห็นชอบ จํานวน ๓ ครั้ง ได้แก่ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

  ๑.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๓ เรื่อง  
   ๑.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน ๒ รายวิชา  ได้ตามรายละเอียดที่ เสนอและให้เสนอ                 
กองบริหารงานวิชาการต่อไป 
   ๑.๒  เห็นชอบให้ภาควิชาสังคมศาสตร์เปิดรายวิชา ๔๓๕ ๒๐๓  แนวความคิดทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์    ร่วมสมัย  ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
   ๑ .๓  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาไทยส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้าจํานวน ๗ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
  ๒.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๕ เรื่อง  
   ๒.๑  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 
   ๒.๒  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาอังกฤษส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๔ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
   ๒.๓  เห็นชอบให้ภาควิชาสังคมศาสตร์ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๔ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
   ๒.๔  เห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  รายวิชา ๐๘๓ ๑๐๘ วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน ของนางสาวแก้วกาญจน์  ถิ่นหัวเตย รหัสประจําตัว 
๐๕๖๑๐๐๔๔ จาก D+ เป็น A ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
   ๒.๕  เห็นชอบให้ภาควิชาประวัติศาสตร์เปิดรายวิชา ๔๑๕ ๒๑๙-๕๙ ประวัติศาสตร์
อีสาน และรายวิชา ๔๑๕ ๒๓๕-๕๙  ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก  ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๔  เป็นกรณีพิเศษ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
  ๓.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๓ เรื่อง  
   ๓ .๑  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาไทยส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๒ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
   ๓.๒  เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาอังกฤษส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๑ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการ
ต่อไป 
   ๓.๓  เห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ รายวิชา ๔๐๐ ๑๐๓-๕๙ ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ ของนักศึกษาจํานวน ๓๒ ราย และรายวิชา 
๔๑๒ ๒๑๖-๖๒ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์เบ้ืองต้น ของนักศึกษาจํานวน ๑ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ
ต่อไปได้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.คัททิยากร  
ศศิธรามาศ 

ชุดวิชา 81713 การวิเคราะห์
การเมือง โดยบรรยายเร่ือง 
“วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์
ความคิดทางการเมือง 

สาขาวิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.ปัทมา  
ฑีฆประเสริฐกุล 

รายวิชา THA 62201 พื้นฐาน
วรรณคดีไทย โดยบรรยายเร่ือง 
“วรรณคดีไทยสมัยรัชกาลที่ 5-6” 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 28 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
กรรมการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

19 เม.ย.65 

2 ผศ.ดร.ณัฐพล 
อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ 

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง  
"การขยายบารมีของวงศ์พระป่าสาย 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล (พ.ศ.2494-2554) 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

24 ม.ค.65 

3 อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน กรรมการตัดสินโครงการประกวดเเข่งขัน
กิจกรรมรักการอ่าน ประกวดออกแบบสติกเกอร์
ไลน์ หัวข้อ "หอสมุดเต็มใจให้บริการ" 

องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสระแก้ว 

1 เม.ย.-31 พ.ค.65 

4 รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14 มี.ค.65 เป็นต้น
ไป 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

วิทยากรนําเสนอรายงานการศึกษา
สถานการณ์ค่าจ้างและค่าครองชีพ
ที่ดํารงชีวิตได้ของแรงงาน 

คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
สภาผู้แทนราษฎร คร้ังที่ 66  

1 เม.ย.65 โรงแรมสุโกศล 

๒ ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ วิทยากรโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

7 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

๓ ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ วิทยากรเสวนาในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติ หัวข้อ  
“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 รางวัลพาน
แว่นฟ้า วรรณกรรมการเมืองไทย” 

สํานักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

27 มี.ค.65 เวทีกลาง สถานกีลาง
บางซ่ือ กรุงเทพฯ 

 
 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ผศ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

BI-MUSICALITY : กระบวนทัศน์
ต่อปรากฏการณ์ภาวะ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

พหุสังคีตนิยม     

3 อ.กัณฑ์อเนก 
จารุรักษา 

     

4 
 

5 
 

6 

อ.ดร.ณชนก  หุตนันท ์
 
อ.ธีรัช  รําแพนเพชร 
 
รศ.ดร.บูลย์จีรา 

ชิรเวทย์ 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ STEP (Silpakorn 
Test of English Proficiency) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8-11  
เม.ย.65 

โรงแรมเทวัญดารา  
รีสอร์ท แอนด์ สปา  
หัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ไม่เบิก 

7 อ.ดร.พจนา 
มณีย่ิงสกุล 

     

8 ผศ.ดร.พิมลาพร 
วงศ์ชินศรี 

     

9 น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

การสร้าง Personal Website สํานักดิจทิัลเทคโนโลยี 19 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

10 อ.ดร.ปวริส  มินา โครงการเตรียมความพร้อมผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ ์EdPEx 
(EdPEx Assessor) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 28-30  
มี.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

   
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

11 อ.ดร.พิภู บุษบก ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด 

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 25 มี.ค.65 ศาลากลางจังหวัด
ราชบุรี 

ไม่เบิก 

12 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

การสร้าง Personal Website สํานักดิจทิัลเทคโนโลยี 19 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ศาสตร์และศิลป์ของกลอนอ่าน
อีสานในนรกภูมิกลอนอ่านจาก
ไตรภูมิพระร่วงของพญาลิไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 เม.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ก้าวต่อไปของการพลิกโฉม
อุดมศึกษาไทย “Foresight in 
Reinventing Thailand Higher 
Education : the Next Move” 

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ 

24-25  
มี.ค.65 

โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

  แนวทางการพิจารณากําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน 
(ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  9 มี.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 

 

การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 
 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30 มี.ค.- 
20 เม.ย.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18-26  มี.ค.65 - 

2 อ.ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20-27 เม.ย.65 - 

3 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

17 มี.ค.- 
21 เม.ย.65 

- 

4 อ.ดร.ปัญญา จันทโคต ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารรังสิตสารสนเทศ 16-31 มี.ค.65 - 

5 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารอารยธรรมศึกษา  
โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7-29 เม.ย.65 - 

6 รศ.วันชัย สีลพทัธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7-21 มี.ค.65 - 

7 ผศ.ดร.ศุภชัย 
ต๊ะวิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวรรณวิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 เม.ย.- 
16 พ.ค.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

18 มี.ค.-  
8 เม.ย.65 

- 

8 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

The New Veridian Journal of 
Arts, Humanities and Social 
Sciences, Silpakorn University 

24 เม.ย.-  
1 เม.ย.65 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 
 

การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

9 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย มหาวิทยาลัยราชพฤกษ ์ 6-13 เม.ย.65 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นตัวชี้วัด
และเคร่ืองมือวิจัย 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

23 มี.ค.65 รูปแบบ
ออนไลน ์

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การเทียบภาระงานด้านบริหารและภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้มีบันทึกข้อความเพ่ือหารือเรื่องการเทียบภาระงานด้านบริหารกับภาระงานขั้นตํ่า
และการมีผลงานทางวิชาการไปยังกองทรัพยากรมนุษย์  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ น้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้ตอบข้อหารือว่า  เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๖๓  ที่ทําให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานขั้น
ตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ยกเลิกไป มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ น้ัน การรายงานผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นมา จึงให้พิจารณาตามข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับบทเฉพาะกาล
ของข้อบังคับฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  การปรับเปลี่ยนวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง บรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ้งว่ากองบรรณาธิการวารสารอักษร
ศาสตร์ ได้ดําเนินการนํารายช่ือวารสารตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 
เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  เมษายน ๒๕๖๕  ไปหารือกับผู้อํานวยการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว ได้
ข้อสรุปว่าช่ือที่เหมาะสมและรองรับกับเง่ือนไขที่วารสารต้องดําเนินการต่อไปคือ “วารสารอักษรศาสตร์และไทย
ศึกษา (Journal of Arts and Thai Studies) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  ขอความ ร่วม มือประชาสัมพั นธ์การใช้ งานพื้ นที่ เก็บข้อ มูล  ของ Google  
   Workspace for Education 
 

สรุปเรื่อง เน่ืองด้วย Google ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลของ Google 
จากเดิม Unlimited เป็นแบบ Pooled Storage ต้ังแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ดังน้ัน  จึงขอให้ผู้ใช้งานย้าย
ข้อมูลออกจากระบบ Google Drive และ Google Shared Drive ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ก่อนการ 
reset ระบบ ในเดือนมิถุนายนน้ี เพ่ือรองรับการใช้งานหลังการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยผู้ใช้งานสามารถย้ายข้อมูล
จาก Google Drive ไปยังระบบ Office 365  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน  ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยปรับปรุงข้อมูลในรายวิชาที่สาขาวิชาภาษาเยอรมันกําหนดให้เป็นสาขาวิชา
โทสหสาขาวิชา ดังน้ี 
 
 

เดิม ปรับปรุง 
สาขาวิชาภาษาเยอรมันกําหนดให้รายวิชาสาขาระดับ
ต้นและรายวิชาเลือกของสาขาวิชาภาษาเยอรมัน เป็น
วิชาที่อนุญาตให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนเลือกเป็นวิชา
โทสหสาขาวิชาได้ ทั้งน้ี นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมัน
ไม่สามารถเลือกรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาโทสหสาขาวิชา
ได้ 

สาขาวิชาภาษาเยอรมันกําหนดให้รายวิชาสาขาระดับ
ต้น  ราย วิชาเลื อก  และราย วิชา เลื อก เสรี  ของ
ภาษาเยอรมันจํานวน ๔ รายวิชา ดังต่อไปน้ี 
๔๑๔ ๑๐๑ ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ๑ 
๔๑๔ ๑๐๒ ภาษาเยอรมันเบ้ืองต้น ๒ 
๔๑๔ ๑๐๖ ภาษาเยอรมัน ๑ 
๔๑๔ ๑๐๗ ภาษาเยอรมัน ๒ 
ที่อนุญาตให้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนเลือกเป็นวิชาโทสห
สาขาวิชาได้ ทั้งน้ี นักศึกษาวิชาเอกภาษาเยอรมันไม่
สามารถเลือกรายวิชาดังกล่าวเป็นวิชาโทสหสาขาวิชาได้



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยปรับปรุงข้อมูลในรายวิชาที่สาขาวิชาภาษาเยอรมันกําหนดให้เป็นสาขาวิชา
โทสหสาขาวิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ขอขยายเวลาการศึกษาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากะ (Osaka University) 
 
สรุปเรื่อง ตามที่ Ms.Kotoe Takahashi รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๔๐๐๐๖ ได้รับอนุมัติและเข้าศึกษาที่คณะ
อักษรศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับ Osaka University ซึ่ง
เป็นมหาวิทยาลัยคู่สัญญาโดยได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตแล้วน้ัน Ms.Kotoe Takahashi ประสงค์จะขอศึกษาที่
คณะอักษรศาสตร์ต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อีก ๑ ภาคการศึกษา โดยจะขอรับผิดชอบค่าเล่า
เรียนและค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ Ms.Kotoe Takahashi ศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์
ต่อในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้ตามรายละเอียด
ที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาภาษาฝร่ังเศสขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๓ ๒๐๑-๕๙ ภาษา 
   ฝรั่งเศส ๔ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๓ ๒๐๑-๕๙ ภาษา    
ฝรั่งเศส ๔  ของนายวีรชัย  คงแสง รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๗๕๔ จาก C+ เป็น B  เน่ืองจากผู้สอนผิดพลาดด้วย
การนําคะแนนรวมของผู้ที่อยู่ติดกันมาคํานวณ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของรายวิชา ๔๑๓ ๒๐๑-๕๙ ภาษาฝร่ังเศส ๔ ของนายวีรชัย คงแสง รหัสประจําตัว 
๖๓๐๕๑๐๗๕๔ จาก C+ เป็น B  ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ ภาควิชาภูมิศาสตร์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๒๕-๕๙ ภัยพิบัติและ 
   การจัดการในเอเชีย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๕๐ ๑๒๕-๕๙ ภัยพิบัติและการ
จัดการในเอเชีย ของนางสาวธฤตมน  ภักดีอาษา รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๓๑ จาก C+ เป็น A เน่ืองจากเกิด
ความผิดพลาดของผู้สอนในการรวมคะแนนโดยคะแนนเก็บของงานนําเสนอกลางภาคการศึกษาตกหล่น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๕๐ ๑๒๕-๕๙ ภัยพิบัติและการจัดการในเอเชีย ของนางสาวธฤตมน ภักดีอาษา 
รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๓๑ จาก C+ เป็น A ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๑๐๒-๑๖๔  

ภาษาจีนเบื้องต้น ๔๔๑ ๒๒๖-๕๙ นิทานสุภาษิตจีน ๔๕๐ ๒๑๗-๕๙ การอ่านภาษา
เวียดนามสําหรับเอเชียศึกษา ๓ และ ๔๔๑ ๒๑๐-๕๙  โครงสร้างภาษาจีน ๒ 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา จํานวน ๔ รายวิชา 
ดังต่อไปน้ี  

๑. รายวิชา ๔๔๑ ๑๐๒-๑๖๔ ภาษาจีนเบ้ืองต้น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
นางสาวนิษาชล  เลิศชัยวินิต รหัสประจําตัว ๖๔๐๕๑๐๔๘๔ จาก C เป็น B+ เน่ืองจากกรอกตัวเลขคะแนน
ผิดพลาด 

๒. รายวิชา ๔๔๑ ๒๒๖-๕๙ นิทานสุภาษิตจีน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
นางสาวจรัญญา  รื่นเริง รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๔๖๑ จาก F เป็น D เน่ืองจากตรวจพบว่านักศึกษากรอก
คําตอบในกูเก้ิลฟอรม์โดยทําเคร่ืองหมายเพ่ิมเติมผิดจากที่ทําเฉลยไว้ ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจว่าผิด 

๓. รายวิชา ๔๕๐ ๒๗๑-๕๙ การอ่านภาษาเวียดนามสําหรับเอเชียศึกษา ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนายปฐมพร  ทองหวาน รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๘๕๖ จาก C+ เป็น B เน่ืองจากกรอก
ตัวเลขคะแนนผิดพลาด 

๔. รายวิชา ๔๔๑ ๒๑๐-๕๙ โครงสร้างภาษาจีน ๒ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของ
นักศึกษาจํานวน ๗๖ คน เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการคํานวณคะแนนทําให้คะแนนที่ได้ตํ่ากว่าความเป็นจริง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๔๑ ๑๐๒-๑๖๔ ภาษาจีนเบ้ืองต้น ๔๔๑ ๒๒๖-๕๙ นิทานสุภาษิตจีน ๔๕๐ ๒๑๗-๕๙  
การอ่านภาษาเวียดนามสําหรับเอเชียศึกษา ๓  และ๔๔๑ ๒๑๐-๕๙ โครงสร้างภาษาจีน ๒ ตามรายละเอียดที่
เสนอต่อไปได้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ ภาควิชาภาษาอังกฤษขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๙ ภาษาศาสตร์ 
   เบื้องต้น 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๙ ภาษาศาสตร์
เบ้ืองต้น ของนางสาวลภัสรดา  ธนบวรนนท์  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๘๘ จาก F เป็น A  เน่ืองจากในข้ันตอน
การบันทึกค่าระดับคะแนนเกิดปัญหาคอมพิวเตอร์ทําให้ไม่ได้บันทึกคะแนนที่ถูกต้อง 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๑๒ ๒๐๙  ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น ของนางสาวลภัสรดา  ธนบวรนนท์ รหัสประจําตัว 
๐๕๖๑๐๓๘๘ จาก F เป็น A ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๖ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๓ การรู้ 
   สารสนเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๑๐ ๑๐๓ การรู้
สารสนเทศ ของนักศึกษา จํานวน ๘๐ คน เน่ืองจากให้ค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  โดยไม่มีการปัด
ทศนิยมคะแนนรวม แต่ในการหารือกันระหว่างผู้สอนได้ข้อตกลงร่วมกันว่าควรปัดค่าคะแนนสําหรับผู้ที่ได้ค่า
คะแนนต้ังแต่ ๐.๕ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๑๐ ๑๐๓ การรู้สารสนเทศ ของนักศึกษา จํานวน ๘๐ คน ตามรายละเอียดที่เสนอ
ต่อไปได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๗ ภาควิชาปรัชญาขอส่งผลการเรียนล่าช้ากว่ากําหนด 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญาประสงค์ขอส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า
กว่ากําหนด โดยจะส่งผลการศึกษาภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 

๑. ๔๕๐ ๑๐๒ ปรัชญาและศาสนาเอเชีย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาปรัชญา ส่งผลการเรียนประจําภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้า จํานวน ๑ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๖ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๖ เรื่อง ดังน้ี 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความ เร่ือง การกระจายของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตเทศบาลเมืองนครปฐม  
   จังหวัดนครปฐม 
    เผยแพร่ใน  การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์  
   และสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 6” วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  หน้า 17-24.  

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) TCI ระดับชาติ 

1,000 บาท 

2. บทความ เร่ือง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน  
   ต่ออัตราการชะล้างพังทลายดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําภูเขา 
    เผยแพร่ใน  การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์  
 และสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 6” วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  หน้า 25-34.  

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) TCI ระดับชาติ 

1,000 บาท 

3. บทความ เร่ือง แนวโน้มของอุณหภูมิและปริมาณน้ําฝนในภาคตะวันตกของประเทศไทย 
    เผยแพร่ใน  การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์  
 และสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 6” วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  หน้า 45-54.  

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) TCI ระดับชาติ 

1,000 บาท 

4. บทความ เร่ือง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 
   ต่อปริมาณนํ้าไหลบ่าหน้าดินในลุ่มน้ําภูเขา 
    เผยแพร่ใน  การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์  
 และสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 6” วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  หน้า 81-91.  

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) TCI ระดับชาติ 

1,000 บาท 

5. บทความ เร่ือง ความสัมพันธ์ของปริมาณตะกอน และปริมาณผลผลิตหอยแครง 
   จังหวัดสมุทรสงคราม 
    เผยแพร่ใน  การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์  
 และสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 6” วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  หน้า 107-115.  

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) TCI ระดับชาติ 

1,000 บาท 

6. บทความ เร่ือง วิเคราะห์พ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการปลูกกัญชงในจังหวัดตาก 
    เผยแพร่ใน  การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์  
 และสิ่งแวดล้อม คร้ังท่ี 6” วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565  หน้า 116-125.  

ข้อ 3.1 (5) / 
ข้อ 3.2 (5) TCI ระดับชาติ 

1,000 บาท 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 
6,000.00 บาท  
(หกพนับาทถ้วน)    

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๓

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๖ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ภาควิชานาฏยสังคีตขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือ 
   ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ
การเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว จากผลงานทางวิชาการ เรื่อง เครื่องดนตรีไทยใน
วรรณกรรมสมัยสุโขทัย ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิชาการยอดเย่ียม จาก การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม ๔ สถาบันการศึกษา “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกใหม่” 
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลสําหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน  รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่น เป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน ๒๕ วัน ต้ังแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และทุนส่วนตัว 
เป็นเวลา ๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ได้รายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เป็นเงิน ๗๔,๑๖๕.๔๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์เขมรินทร์  เพ็ญแสงอ่อน ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๔,๑๖๕.๔๔ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พัน
หน่ึงร้อยหกสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๘/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๕  เมษายน   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๔

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑ อาจารย์ประสทิธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์ ขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสาร 
   หลักฐานที่ใชใ้นการประเมินผลการสอน (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผล 
   การสอนของ อาจารย์ชลลดา นาคใหญ่ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


