
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๓/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ลาประชุม 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค ์    
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
๓ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๔ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที ่๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๒๑  มิถุนายน – ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 

สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีการ
เวียนขอความเห็นชอบ จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบ ร่าง นโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

กรรมการ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

  ๑ รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ กรรมการกลั่นกรองข้อเสนอแนะและเค้าโครง
วิทยานพินธ ์หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์รังสิต 

17 มิ.ย.65 

 

วิทยากร 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

   1 ผศ.มุจรินทร์  อิทธพิงษ์ การจัดการเรียนการสอนและ 
ทวนผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

20 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

   2 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

วิทยากรประจ าห้องน าเสนอ
ผลงานสาขา "ภาษาศาสตร์" 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS คร้ังที่ 11 

24 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

   3 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ การแปลวรรณกรรม มหาวิทยาลัยฮันกุก๊ฯ 
สาธารณรัฐเกาหล ี

7-8,21 
-22 ก.ค.65 

รูปแบบออนไลน์ 

   4 ผศ.ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย วิทยากรประจ าห้องน าเสนอ
ผลงานสาขา "ภาษาศาสตร์" 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMARTS คร้ังที่ 11 

24 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

   5 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

การจัดการเรียนการสอนและการ
ทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
กลุ่มหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

            
ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 น.ส.จารุกานต ์
เปรมประสิทธิ์ 

     

2 นายนรินทร์  จันทร์ผดุง      

3 นางนิศารัตน์  แก้วรุ่งเรอืง      

4 น.ส.บุษกร  จินต์ธนาวัฒน์      

5 น.ส.รวีวรรณ  จินต์ธนาวัฒน์ เอไอกับชวีิตยุคใหม่ ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

6 น.ส.รุ่งกมล  ขาวประเสริฐ      

7 นายสน่ัน  หวานแท ้      

8 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

     

9 นายสิทธิชนะชัย 
จิระศิริโชติ 

     



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

10 อ.จิตรนันท ์ กลิ่นน้อย น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"การแปลไม้ยมกในภาษาไทย
เป็นภาษาเวียดนาม" 

    

11 อ.ตวงทพิย์  พรมเขต น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"พินิจปัญหาชาวจีนหลัง
เหตุการณ์สังหารหมู่
คอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย" 

    

12 ผศ.ตะวัน  วรรณรัตน์ น าเสอนผลงานวชิาการเร่ือง 
"ผลกระทบการปรับตัวของ
ธุรกิจ" 

    

13 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"การศึกษาความก ากวมในค า
แปลงและค าประสมใน
ภาษาอังกฤษ" 

การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ SMARTS  
คร้ังที่ 11 

24 มิ.ย.65 คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบิก 

14 ผศ.พิพัฒน์  สุยะ น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"ความ(ไม่)ส าคัญของปัญหา
อภิปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก" 

    

15 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร ์ น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการ
ขายยาเสพติด : กรณีศึกษา  
เขตรับผิดชอบของสถานีต ารวจ
นครบาลหลักสอง 
กรุงเทพมหานคร" 

    

16 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"คุณค่าสุนทรียะทางดนตรีที่
ปรากฏในทางเดี่ยวจะเข้เพลง
จีนเก็บบุปผาสองชั้นของ
อาจารย์สหรัฐ จันทร์เฉลิม" 

    

17 อ.ดร.เสาวรส  มนต์วิเศษ น าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"วันน้ีกินขา้วที่ไหน : กลวิธกีาร
สร้างศัพทท์ี่ใช้ในการชุมนุม" 

การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ SMARTS  
คร้ังที่ 11   

24 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ เบิก 

18 อ.อรษา  สิทธิโชติอนันต ์ น าเสนอผลงานวชิาการเรื่อง 
"ลักษณะและความหมายของ "-
go iss-" ที่ผันร่วมกับ
ค าคุณศัพท ์

    

19 อ.ดร.ทศพล  ศรีพุ่ม  
อบรมภาษาเยอรมันส าหรับ 

 
คณะอักษรศาสตร์  

 
28 มิ.ย.- 

 
รูปแบบออนไลน์ 

 
เบิก 

20 อ.ดร.ฟรานซีส  
นันตะสุคนธ์ 

บุคคลทั่วไป A1.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ก.ย.65   

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

21 ผศ.นิธิวดี  สวัสด ี การจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการความคิด
สร้างสรรค์เป็นฐาน ส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  การประยุกต์เทคโนโลยีเพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  การผลิตสือ่อิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 24 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  อบรมการใช้งาน Turnitin  
แบบ Instructor 

ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

22 อ.ดร.เสาวรส  มนต์วิเศษ โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
สื่อสารเขมร 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ   

21-23  
มิ.ย.6๕ 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

25 พ.ค.-15 มิ.ย.65 - 

2 อ.ดร.ปวริส  มินา ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร EAU Heritage 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

14-30 มิ.ย.65 - 

3 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 16-30 มิ.ย.65 - 

4 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการเพื่อน าเสนอในการประชุม
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

23-30 มิ.ย.65 - 

5 อ.อันนา  คือเบล ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารรามค าแหง  
ฉบับมนุษยศาสตร ์

10-20 มิ.ย.65 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

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

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑๒ ประจ าภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ และ ครั้งท่ี ๒ 

 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ 
จ านวน ๘ ราย  ประจ าภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๗ ราย และ ครั้งที่ ๒ 
จ านวน ๕ ราย 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑๒ จ านวน ๘ ราย  ประจ าภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ครั้งที่ ๑ จ านวน ๗ ราย และ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๕ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ขอส่ง มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา  

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอ มคอ.๒ ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖)  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จงึเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ มคอ.๒ ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ยุโรปศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๒๖ ห้องสมุด 
   อัตโนมัติ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๖ ๒๒๖ ห้องสมุด
อัตโนมัติ ของ นายราชศักดิ์ สุขสบาย รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๖๙๕ จาก C+ เป็น B เนื่องจากผู้สอนเลือกค่า
ระดบัในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายวิชา ๔๓๖ ๒๒๖ ห้องสมุดอัตโนมัติ ของ นายราชศักดิ์  สุขสบาย รหัสประจ าตัว 
๖๒๐๕๑๐๖๙๕ จาก C+ เป็น B ตามรายละเอียดที่เสนอต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ อาจารย์จิตรนันท์  กลิ่นน้อย ขอขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสอนรายวิชา  
   ๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอ่านภาษาเวียดนามส าหรับเอเชียศึกษา ๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอ่าน
ภาษาเวียดนามส าหรับเอเชียศึกษา ๑ แก่ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย นั้น บัดนี้ อาจารย์จิตรนันท์  กลิ่นน้อย 
ประสงค์ขอขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอ่านภาษาเวียดนามส าหรับ
เอเชียศึกษา ๑ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสอนรายวิชา       
๔๕๐ ๒๖๕-๕๙ การอ่านภาษาเวียดนามส าหรับเอเชียศึกษา ๑ ให้แก่ อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย เป็นระยะเวลา 
๖ เดือน นับจากวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได ้
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก  
(วาระลับ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๓/๒๕๖๕  วันท่ี  ๔  กรกฎาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑  มาตรการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  
        ภายหลังการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงมาตรการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ภายหลังการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

  ๑. คณะฯ สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยจะจัดท าแนวทางการขอรับความช่วยเหลือต่อไป 
  ๒. คณะฯ จะจัดท าช่องทางการขอรับความช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านทางกลุ่ม LINE ต่อไป 
  ๓. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดเตรียมหอพักจ านวน ๑ หอพัก  เพ่ือเป็นสถานที่กักตัวส าหรับ
นักศึกษาที่ไม่มีสถานที่ส าหรับกักตัวเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๒๐ น. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


