
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๔ 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั ลาประชุม   
๒ อาจารย์ ดร.รชัฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ลาประชุม   
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ ลาประชุม   
๔ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๕  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๒๖  เมษายน  - ๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีการ
เวียนขอความเห็นชอบ จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก ่

๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๒ เรื่อง  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

   ๑.๑ เห็นชอบให้ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ส่งผลการเรียนประจ าภาคการศึกษาปลาย       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน  ๑  รายวิชา  ได้ตามรายละเอียดที่ เสนอและให้เสนอ         
กองบริหารงานวิชาการต่อไป 
   ๑.๒ เห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ของรายวิชา ๔๔๑ ๒๔๓ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จีน ของนางสาวปาณิศา เปล่งปลั่ง รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๒๘๕ 
จาก C เป็น B และรายวิชา ๔๕๐ ๒๒๔ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นส าหรับเอเชียศึกษา ๔ ของนายกฤตเมธ โชติเลอศักดิ์ 
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๘๑๔ จาก F เป็น D ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได้ 
  ๒. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
   ๒.๑ เห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ของรายวิชา ๔๔๓ ๒๑๐ โครงสร้างภาษาเกาหลี ๒ ของนางสาวปนัสยา ทองแก้ว รหัสประจ าตัว 
๖๒๐๕๑๐๕๙๗ จาก C+ เป็น B และนางสาวพจนารถ โชติรัตน์ รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๖๒๘ จาก B เป็น B+ 
ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได ้
  ๓. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
   ๓.๑ เห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ของรายวิชา ๔๔๓ ๑๐๒-๖๔ ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ๒ ของนางสาวมายด์ ทองอยู่ รหัสประจ าตัว 
๖๔๐๕๑๐๕๘๘ จาก F เป็น C ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได ้
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๕ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงมีมติ
อนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชา ๗๑๑๔ ภาษาเกาหลี  ตั้งแต่วันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๔  
ซึ่งเป็นวันที่คณะอักษรศาสตร์รับเรื่อง 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

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

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ และ ครั้งท่ี ๓ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑     จ านวน   ๔๔๓   ราย 
  ครั้งที่ ๒     จ านวน   ๒๑๒   ราย 
  ครั้งที่ ๓     จ านวน     ๔๗   ราย 
  รวมทัง้สิ้น   จ านวน   ๗๐๒   ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ครั้งที่ ๑ จ านวน 
๔๔๓ ราย ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒๑๒ ราย และ ครั้งที่ ๓ จ านวน ๔๗ ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๗๐๒ ราย และให้เสนอ
กองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาค วิชานาฏยสั งคี ต  เสนอแต่ งตั้ งคณ ะอนุ กรรมการพิ จารณ าหลักสู ต ร 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏยสังคีต 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีตประสงค์เสนอรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ดังต่อไปนี้ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ๑. ศาสตราจารย์พรรัตน์  ด ารุง   อนุกรรมการ 
   ๒. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี  อนุกรรมการ 
   ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์  เปลี่ยนศรี  อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์  อนุกรรมการ 
   ๒. อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา   อนุกรรมการ 
  ฝ่ายเลขานุการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว อนุกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ อนุกรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตรอักษรศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอและให้เสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภาษาไทยขอปรับปรุงแก้ ไขหลักสูตรระดับบัณ ฑิตศึกษา จ านวน  

๓ หลักสูตร ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือจะเริ่มจัดการเรียนการสอน
ตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๖๖ จ านวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
  ๒. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
  ๓. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาปรัชญาขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๒๐๙-๕๙ ปรัชญาตะวันตก 
   สมัยกลาง 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญาประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๓ ๒๐๙-๕๙ ปรัชญาตะวันตกสมัย
กลาง ของนายกษิดิศ  หมื่นภักดี รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๒๕๐ จาก F เป็น C เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการ
ส่งงานทางอีเมล 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของรายวิชา ๔๓๓ ๒๐๙-๕๙ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง ของนายกษิดิศ  หมื่นภักดี         
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๒๕๐ จาก F เป็น C ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได ้



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ รูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบท่ี ๓ Admission ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารูปแบบการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบที่ ๓ Admission ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) รอบที่ ๓ Admission ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ยกเว้นสาขาวิชาต่อไปนี้ให้จัดการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์  

๑. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
๒. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
๓. สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
๔. สาขาวิชาการแสดงศึกษา  
๕. สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา  

 
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. บทความ เรื่อง  การศึกษาสังเคราะหค์วามรู้และสถานภาพการวิจัยทางดนตรีชาติพนัธุ์วิทยา 
                        ในเขตจังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย 
เผยแพร่ใน           วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 4๒ ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 256๕)  
                         หน้า ๑๑๒-๑๒๓ 
ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.ฟรานซสี  นันตะสุคนธ์ 

ข้อ 3.2 (4) TCI กลุ่มที ่1 
6,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๑ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่       
๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี ้
 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ร้อยละ ๒๐ ของ

ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

๑ การศึกษาสังเคราะห์ความรู้และ
สถานภาพการวิจัยทางดนตรีชาติ
พันธุ์วิทยาในเขตจังหวัดภาค
ตะวันตกของประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์     
งวดสุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง รายงานผลการจัดท าเอกสารค าสอนฉบับ 
   สมบูรณ์ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มี
มติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง จัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๕ เรื่องสั้นจีน และ
อนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  นั้น 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา เซี่ยงจ๊ง ได้จัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๕ เรื่องสั้นจีน 
เสร็จสมบูรณ์แล้ว 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๑ ๒๒๕ เรื่องสั้นจีน ตามที่
เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอนงวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูรดา  เซี่ยงจ๊ง ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาเยอรมันขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก 
   การประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จากองค์กร German Acedemic 
Exchange Service (DAAD) จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
 
ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 

๑ นางสาวสารินทร์ สาธิพา 
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๑๖๒ 

รางวัลจากการแข่งขันชิง
ทุนการศึกษาเรียนภาษาเยอรมัน 
ณ ประเทศเยอรมนี จากองค์กร 
German Acedemic Exchange 
Service (DAAD) 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ นางสาวนริสรา บุตตะโยธี 
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๕๗๕ 

๒,๐๐๐ บาท 

๓ นางสาววิมพ์วิภาพร จงสวัสดิ์ 
รหัสประจ าตัว ๖๒๐๑๐๗๑๘ 

๒,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจ านวน ๓ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ในวาระต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า
ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ทั้งนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษได้ก าหนดให้มีผู้รักษาการ
หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  โดยจะแจ้งให้คณะฯ ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา 

จัดสรรทุนการศึกษาและอัตราจ่ายการให้ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะ 
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและอัตราจ่ายการให้ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและอัตราจ่ายการให้ทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๑ หน่วยงาน 
ดังนี้ 

๑. ภาควิชาภาษาไทย 
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
๓. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
๔. ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
๕. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๖. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐ 

 
๗. ภาควิชานาฏยสังคีต 
๘. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๙. ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๑๐.   ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๑๑.   ฝ่ายเอเชียศึกษา 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  รอบ  ๖ เดือน ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  จ านวน          
๑๑  หน่วยงาน  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ ผลการรับสมัคร SU-TCAS รอบท่ี ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของคณะ 

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลการรับสมัคร SU-TCAS รอบที่ ๒ (โครงการโควตา ๒๘ 
จังหวัด) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๕  วันท่ี  ๙  พฤษภาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑ 

 
สาขา แผนรับ ช าระเงินแล้ว มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านการคัดเลือก 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
(ไม่แยกสาขาวิชา) 

๑๑๐ ๑,๐๑๖ ๑,๐๐๕ ๒๒๘ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๕ ๓๓๕ ๓๕ ๒๔ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

๕ ๙ ๓ ๒ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา 

๑๕ ๑๓ ๑๑ ๑๑ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 

๒๐ ๙ ๙ ๙ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ 

๑๐ ๙ ๙ ๖ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

๑๕ ๒๒ ๑๗ ๑๕ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 

๒ ๑ ๐ ๐ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

๕ ๑๗ ๒ ๒ 

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 

๑๐ ๙ ๙ ๙ 

รวม ๒๐๗ ๑,๔๔๐ ๑,๑๐๐ ๓๐๖ 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๐๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


