
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชริมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หวัหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารยอ์ันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารยธ์ีรัช  ราํแพนเพชร หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์นาตยา  อยู่คง หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศินนิตวิงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์สุรศักดิ ์ ประดับถ้อย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณฐัพทัธนันท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๔ นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๖ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น  พรหมสุทธิรกัษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาออก 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

 -   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม  ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๑ การรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ.๒๕๖๑ น้ัน เพ่ือให้การดําเนินการของคณะอักษรศาสตร์
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเป็นไปตามนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้มาช้ีแจงทําความเข้าใจในกิจกรรม “มองไปข้างหน้า : การปรับโครงสร้างส่วนงาน” เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ 
มีนาคม  ๒๕๖๑ น้ัน  ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมฯ  พิจารณากําหนดแนวทางในการรวมกลุ่มสาขาวิชาของ       
คณะอักษรศาสตร์  โดยคํานึงถึงความคล่องตัวในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชานําประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มสาขาวิชาไป
ประชุมร่วมกันภายในภาควิชา เพ่ือเสนอแนวทางการรวมกลุ่มสาขาวิชาโดยมีประเด็นสําคัญในการพิจารณา ดังน้ี 
  ๑. แนวทางเบ้ืองต้นในการรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ 
  ๒. จํานวนนักศึกษารับเข้า ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ๓. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ๔. จํานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
 
  ทั้งน้ี  ให้ส่งผลการพิจารณาของภาควิชามายังคณะฯ ภายในวันศุกร์ที่  ๑๖  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
เพ่ือจะได้สรุปแนวทางการรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์    และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะอักษรศาสตร์พิจารณาในคร้ังต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ รายงานผลการติดตามความคืบหนา้แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ๕ ปี 
 
สรุปเรื่อง นางสาวประภาพร ถึกกวย ได้รายงานผลการติดตามความคืบหน้าตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร  ว่าด้วยการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของพนักงาน 

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง กองนิติการ ได้ส่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดํารงตําแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑  คําอุทธรณ์มติการลงโทษจาก นายนนทกร  หุ่นสําราญ  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒  ภาควิชาภูมิศาสตร์  ขอรบัเงินรางวัลสนับสนนุให้แก่นักศึกษาท่ีได้รบัรางวัลจาก 

การประกวด/แข่งขัน 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศน์แห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๑๐  ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์  ระหว่าง
วันที่  ๓- ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  จํานวน  ๔  รายการ  ในการน้ี  ภาควิชาภูมิศาสตร์จึงประสงค์ขอรับรางวัล
สนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขัน ดังน้ี 

๑. การศึกษากระบวนการเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินทางเศรษฐกิจ  สังคม  
กรณีศึกษา : ตําบลดอนยายหอม  อําเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 
โดย  นายชัชวาล คูณสม  นางสาวกุลภรณ์ กัลยาโพธ์ิ  นายทศพล เทียนชัยทัศน์   

นายธนภัทร จันทรมณี  นายธัญวิชญ์ เทพญา  นางสาวณัฐกานต์ กิจปานนท์  นางสาวอรพรรณ แถวพันธ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : การนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ 
 

๒. การศึกษาความต้องการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้  และลุม่นํ้าแบบบูรณาการบนฐานชุมชน 
โดย  นายพฤฒ ทองกันยา  นายอภินันท์ อรรคทิมากูล  นายพงศกร ตุลารักษ์   

นายเพ่ิมศักด์ิ แจ่มจํารัส  นายเมธาวี พรหมศร  นางสาวรัติการ อุยมา  นางสาวศศิธร เทียนสงวน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า  กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ 
 

๓. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ของเส้นทางบิณฑบาตของพระกับชุมชน 
โดย  นายธิติพงศ์ มีศรี  นางสาวกัลยรัตน์ แต้สกุลวงศ์  นางสาวนฤภร เทพอยู่   

นางสาวสุวนันท์ เสถียรดี  นายธนภัทร จันทรมณี  นายภูกฤษ ศรีวิลาศ  นางสาวอริญา เขาวงษ์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ : การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่า  กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ 
 

๔. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุในตลาดนํ้าลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
โดย  นายธิติพงศ์ มีศรี  นางสาวกัลยรัตน์ แต้สกุลวงศ์  นางสาวนฤภร เทพอยู่   

นางสาวสุวนันท์ เสถียรดี  นายธนภัทร จันทรมณี  นายภูกฤษ ศรีวิลาศ  นางสาวอริญา เขาวงษ์ 
ได้รับรางวัลชมเชย : การนาํเสนอผลงานแบบโปสเตอร์  กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เป็นเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน) และรางวัลชมเชย เป็นเงินรางวัล 
ละ ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท  (สี่พันบาทถ้วน)  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่
นักศึกษา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓  ขอรับทนุสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ รวม  ๘  เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติจํานวน  ๘  เรื่อง  ดังน้ี 
 

๑. บทความวิจัย เร่ือง Vocabulary fostered and Thai identity forged through English lessons: 
 Elementary students 

 เผยแพร่ใน 2017 International Conference on Education and Learning (ICEL 2017), Japan.  
  August 16-18, 2017.  
 ผู้ขอรับทุน ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 

ข้อ ๔.๑.๓ (๔)  
๓,๐๐๐ บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

๒. บทความวิชาการ เร่ือง A New Paradigm for English Language Teaching in the 21st Century: Asian Context 
    เผยแพร่ใน The 5th International Symposium on Foreign Language and Literature Teaching, China, 

 October 22, 2016. Publish on Foreign Language Education in the 21st Century: Essays in 
 English and Japanese. December, 2017.  

    ผู้ขอรับทุน  ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 

ข้อ ๔.๑.๓ (๔)  
๓,๐๐๐ บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

๓. บทความวิจัย เร่ือง English Language Needs Perceived by Mechanical Engineering Stakeholders 
 เผยแพร่ใน The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for 

 Sustainable Well-Being, China. June 26-27, 2017. 
 ผู้ขอรับทุน  ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 

ข้อ ๔.๑.๓ (๔)  
๓,๐๐๐ บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

๔. บทความวิจัย เร่ือง Detection of Mangrove Forest Changes and Assessment of Carbon Stock and 
 Economics Values in Samuth Songkram, Thailand Using Remote Sensing and GIS 
 Techniques 

 เผยแพร่ใน The 2nd Sirindhorn Conference on Geo-informatics (2018), Bangkok. February 1-2, 2018. 
 ผู้ขอรับทุน  อาจารย์กมลพร  อุปการแก้ว 

ข้อ ๔.๑.๓ (๔)  
๓,๐๐๐ บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

๕. บทความวิจัย เร่ือง Ayutthaya’s Series Song: Recorded digital video disc (DVD), Analytical Program 
 Notes and Music Notation 

    เผยแพร่ใน The Asian Conference on Media, Communication & Film 2017, Japan. October 27-29, 2017. 
 ผู้ขอรับทุน  ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 

ข้อ ๔.๑.๓ (๔)  
๓,๐๐๐ บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

๖. บทความวิจัย เร่ือง อิทธิพลทางสุนทรียศาสตร์ของคิวบิสม์ท่ีมีต่อศิลปะยุคหลังสมัยใหม่ 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี ๓๙ ฉบับท่ี ๒ (ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐) 
 ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ 

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)  
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑)

๗. บทความวิชาการ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในมลรัฐภาคใต้ของอเมริกา (พ.ศ.๒๔๒๐-๒๔๕๖) : ภาคใต้ใหม่ 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี ๓๙ ฉบับท่ี ๒ (ก.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๐).  
    ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร 

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)  
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑)
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
๘. บทความวิชาการ เร่ือง สื่อบุคคลกับการส่งเสริมการเกษตร 4.0 
 เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบบัภาษาไทย มนุษยศาสตร์  

 สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๓ (ก.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๐).  
    ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร 

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)  
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑)

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
๓๓,๐๐๐ บาท 

(สามหม่ืนสามพันบาทถ้วน)
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๘ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔  การรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยโอซากา 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยโอซากาประสงค์จะส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษา ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นเวลา ๑  ปีการศึกษา  จํานวน  
๒  คน  ดังน้ี 
  ๑.  นางสาว SHIMA  SATO (ชิมะ ชาโต้) 
  ๒.  นางสาว KAORI OGAMA (คาโอริ โอกามะ) 
  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบการรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากา  ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจํานวน  ๒  คน  มาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  
๒๕๖๑  เป็นเวลา  ๑  ปีการศึกษา  ทั้งน้ี  ขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการของนักศึกษาทั้ง  ๒  คน ดังกล่าว  และใหค้ณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕   ภาควิชาภาษาเยอรมัน  ขอรับเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมันได้เสนอขอรับเงินรางวัลให้แก่ นางสาวสุธิดา  เอ่ียมนาคะ  รหัสประจําตัว 
๐๕๕๘๐๓๗๙  ที่ได้สอบแข่งขันเพ่ือรับทุนไปฝึกอบรมภาษาเยอรมัน และได้รับคัดเลือกให้รับทุนไปฝึกอบรม
ภาษาเยอรมัน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้วยทุนมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เป็นเวลา  ๑  เดือน 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่นางสาวสุธิดา  
เอ่ียมนาคะ  รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๓๗๙  เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖   การเสนอชื่อผูเ้ก่ียวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ในการประเมินผลการดําเนินงาน 
   ของส่วนงาน และปฏิบัติหนา้ที่ของคณบดี และหัวหนา้สว่นงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนทีมี่ 
   ฐานะเทียบเท่าคณะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กําหนดให้คณะฯ 
ต้องเสนอรายช่ือผู้เก่ียวข้องที่จะเข้าร่วมการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือผู้เก่ียวข้องที่จะเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของคณะอักษรศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะกรรมการประจําคณะฯ  

รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง 
  ๒. เลขานุการคณะอักษรศาสตร์     

นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา 
  ๓. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
   ๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ 
   ๓.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 
   ๓.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ 
  ๔. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   ๔.๑  นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ๔.๒  นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล 
   ๔.๓  นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน์ 
  ๕. ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
   ๕.๑  นายภัคพล  คําหน้อย 
   ๕.๒  นางสาวพรรณราย  ชาญหิรัญ 
   ๕.๓  นายย่ิงยศ  บุญจันทร์ 
  ๖. ศิษย์เก่า      
   ๖.๑  อาจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย 
   ๖.๒  อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
   ๖.๓  อาจารย์นาตยา  อยู่คง 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗   การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์งวดสุดท้าย  ให้แก่   

อาจารย์นาตยา  อยู่คง  

 
สรปุเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสง่เสริมการวิจัย  คณะอักษรศาสตร์  ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๑  เมือ่วันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  เรื่อง “วัฒนธรรมครัววัฒนธรรมอาหารบ้านกู่
สันตรัตน์  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม” ของ อาจารย์นาตยา  อยู่คง  และให้เสนอขออนมุัติทุนอุดหนุนงานวิจัย     
งวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทนุอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ จาํนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  ให้แก่ อาจารย์นาตยา  อยู่คง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดท้ายเป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท 
(หกพันบาทถ้วน) ใหแ้ก่ อาจารย์นาตยา  อยู่คง  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๘   แนวทางการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร ์ 

 
สรุปเรื่อง  ตามที่คณะฯ ได้จัด “โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๐ : ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์” ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้วน้ัน งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดําเนินการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ดําเนินโครงการดังกล่าวให้อยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษร เป็นเอกสาร “แนวทางทางการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์” ขึ้น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางทางการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การรวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้ภาควิชานําประเด็นเรื่องการรวมกลุ่มสาขาวิชาไปประชุมร่วมกันภายใน
ภาควิชา เพ่ือเสนอแนวทางการรวมกลุ่มสาขาวิชา และให้นําผลการพิจารณาของภาควิชามาสรุปแนวทางการ
รวมกลุ่มสาขาวิชาของคณะอักษรศาสตร์น้ัน สํานักงานคณบดีได้รวบรวมผลการพิจารณาของภาควิชาแล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
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มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารวิชาการของคณะฯ โดยรวมกลุ่ม
สาขาวิชาเป็น ๙ กลุ่มสาขาวิชา ในเบ้ืองต้น ดังน้ี 

๑. กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย 
๒. กลุ่มสาขาวิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๓. กลุ่มสาขาวิชาภาษาตะวันตก ซึ่งอาจรวมกลุ่มดังน้ี 

๓.๑ ภาษาฝร่ังเศส และ ภาษาเยอรมัน 
๓.๒ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาเยอรมัน และ ภาษาอังกฤษ 

๔. กลุ่มสาขาวิชาปรัชญา 
๕. กลุ่มสาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
๖. กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
๗. กลุ่มสาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
๘. กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๙. กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ ประกอบด้วย การแสดงศึกษา  สังคีตศิลป์ไทย และ ทัศนศิลป์ 
ทั้งน้ี ให้แต่ละภาควิชาดําเนินการหาข้อสรุปเก่ียวกับการรวมกลุ่มสาขาวิชาของแต่ละภาควิชาและ

นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 
        นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 


