
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์สุรศักดิ์  ประดบัถ้อย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๕ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๗ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ประสิทธิชยั  จิรปสทิธนินท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๕/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยมีการแก้ไข 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ขอยกเลิกการเทียบรายวิชา ดังนี้ 

จาก “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ส าหรับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ 
และ ๔๓๖ ๓๐๑ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
ส าหรับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแยกเป็น ๒ กลุ่ม เป็นกรณีพิเศษ” 

เป็น “ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา ๔๓๖ ๓๐๓ การวิเคราะห์
และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ส าหรับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๔ 
และ ๔๓๖ ๓๐๑ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
ส าหรับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๙  โดยแยกเป็น  ๒  กลุ่ม เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องยกเลิก
การเทียบรายวิชา” 

จากนั้นมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ตามท่ีแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 
ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- แสดงปาฐกถา (Keynote 
speech and as Conference 
Chair for the Taipei 
Programme) ในการประชุม
วิชาการ The 2018 4th 
International Conference on 
Education, Learning and 
Training (ICELT 2018) and 
2018 the 2nd International 
Conference on E-Society,  
E-Education and  
E-Technology (ICSET 2018) 

International Economics 
Development and 
Research Center  

13-15 ส.ค.61 Taipei, Taiwan 

  - ล่ามด้านภาษาอังกฤษใน
โครงการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ The Tenth 
International Conference on 
Science, Technology and 
Innovation for Sustainable 
Well-Being (STISWB 20018)" 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร    

11-13 ก.ค.61 เมืองเวียงจันทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

2 อ.ดร.ยงยุทธ 
วิถีไตรรงค์ 

รองหัวหน้าทีมน านกัเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์
โอลิมปิกระหวา่งประเทศ  
คร้ังที่ 15  

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปกิ
วิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

31 ก.ค.- 6 ส.ค.61 เมืองควิเบก ประเทศ
แคนาดา 

 
กรรมกำร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

กรรมการวพิากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 ส.ค.61 

2 ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการละคอน  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556) 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

17 ก.ค.61 

3 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

23 ส.ค.61 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
วิทยำกร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรือ่ง 
"มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 
พลังปัญญาเพือ่การพัฒนาที่
ย่ังยืน" 

การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ คร้ังที่ 1 

20 ส.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   2 อ.วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน ศิลปะการพูดและน าเสนอส าหรับ
ผู้บริหาร 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สระบุรี 

26 ก.ค.61 วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สระบุรี 

   3 อ.ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ ภาษาเกาหลีเบือ้งต้นส าหรับครู
ไทยที่เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียน
ครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิส าหรับ
การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ 
ประจ าปี 2561 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

14-18  
ส.ค.61 

โรงแรม โฮเต็ล เด ม็อค 
กรุงเทพฯ 

 
 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
2 
3 
 

4 

น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช 
นายสุรชัย  ใจดี 
นายสุรเชษฐ์ 

จันทร์สิงขรณ์ 
นายอุดมพร  

สุวัฒนานันท ์

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"ชุมชนนักปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2018" 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
9 ส.ค.61 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ไม่เบิก 

5 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมพิจารณาประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย สาขาภาษาและ
ภาษาศาสตร ์

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

16 ส.ค.61 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ไม่เบิก 

6 
7 

ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร 
อ.รุ่งธิวา  ขลิบเงิน 
 

การพัฒนางานจดหมายเหตุให้
ตอบโจทย์องค์กรและสังคม 

สมาคมจดหมายเหตุไทย  15-16  
ส.ค.61 

กรมประชาสัมพันธ ์ เบิก 

8 อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ Korean Texbooks Embassy of the 
Republic of Korea 

3 และ 7  
ส.ค.61 

Embassy of the 
Republic of Korea 

ไม่เบิก 

9 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

การพัฒนาโจทย์งานวิจัยตาม
ความต้องการขอบชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 ส.ค.61 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

10 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ประชุมคณะกรรมการรางวัล 
พานแว่นฟา้ คร้ังที่ 7/2561 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

8 ส.ค.61 ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ไม่เบิก 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

6-23 ก.ค.61 - 

2 อ.ดร.บารม ี
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian E-
Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 ก.ค.- 
14 ส.ค.61 

- 

3 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครง
ร่างวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

6 ก.ค.- 
10 ส.ค.61 

- 

4 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

จัดการแสดงในพธิีเปิดนิทรรศการ 
"เรามาจากไหน" 

พิพธิภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย 18 ส.ค.61 พิพธิภัณฑ์ศิลปะไทย
ร่วมสมัย 

5 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธุ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์สาร 9 ส.ค.-10  
ก.ย.61 

- 

6 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัต ิ

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์สาร 2-23 ส.ค.61 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์นิธิวดี สวัสดี 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์นิธิวดี  สวัสดี อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์นิธิวดี  สวัสดี ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงมีมติอนุมัติให้
อาจารย์นิธิวดี  สวัสดี ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ  

รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๐ นั้น 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 

  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของรองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการจึงมีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน ตั้งแต่วันที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๖๐ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
   (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษาคณะอักษร
ศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว เพ่ิมเติม จ านวน ๑ คน 
ได้แก่ นางสาวอมินทร์ตรา  คงคารัตน์  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๙๕๗ 
  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้ว ของนางสาวอมินทร์ตรา คงคารัตน์  รหัสประจ าตัว  ๐๕๖๑๐๙๕๗  ตามรายละเอียดที่เสนอ และได้แจ้ง
กองบริการการศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย   

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๕ และ ครั้งท่ี ๖) และประจ าภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งท่ี ๑) 

 
สรุปเรื่อง กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตามรายวิชา
ที่หลักสูตรก าหนด  และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ และ ภาคการศึกษาพิเศษ
ฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังนี้ 
  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ครั้งที่ ๕ จ านวน  ๓   ราย 
  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ครั้งที่ ๖ จ านวน  ๗   ราย 
  ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ครั้งที่ ๑ จ านวน  ๒   ราย 
 
    รวมทั้งสิ้น                     ๑๒   ราย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๑๒ ราย และ 
ให้เสนอกองบริการการศึกษาเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ภาควิชานาฏยสังคีตขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแสดง 
   ศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต  ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยปรับปรุงวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาทัศนศิลป์  จ านวน  ๑๓  รายวิชา  
เป็นวิชาโทสหสาขา ดังนี้ 

(๑) ๔๓๐ ๓๐๙   ศิลปะกับสังคม 
(๒) ๔๓๐ ๓๑๐   ศิลปะตะวันตกโบราณ 
(๓) ๔๓๐ ๓๑๑   ศิลปะตะวันออกโบราณ 
(๔) ๔๓๐ ๓๑๒   ศิลปะอินเดีย 
(๕) ๔๓๐ ๓๑๓   ศิลปะจีนและศิลปะญี่ปุ่น 
(๖) ๔๓๐ ๓๑๔   ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(๗) ๔๓๐ ๓๑๕   การผลิตภาพยนตร์สารคดีศิลปะและวัฒนธรรม 
(๘) ๔๓๐ ๓๑๖   ภาพยนตร์ในฐานะศิลปะ 
(๙) ๔๓๐ ๓๑๗   การเขียนบทสารคดีที่เก่ียวกับศิลปะ 
(๑๐) ๔๓๐ ๓๑๘   จิตรกรรมเหมือนจริง 
(๑๑) ๔๓๐ ๓๑๙   วัสดุและเครื่องมือทางทัศนศิลป์ 
(๑๒) ๔๓๐ ๓๒๐   ศิลปะการถ่ายภาพสารคดี 
(๑๓) ๔๓๐ ๓๒๑   การถ่ายภาพศิลปะเชิงสร้างสรรค์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงศึกษา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงวิชาเลือกเสรีของสาขาวิชาทัศนศิลป์   จ านวน        
๑๓ รายวิชา เป็นวิชาโทสหสาขา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส  ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษา 
   ฝรั่งเศส  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
ฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วรรณเชษฐ์* ๒. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง 
๓. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ๓. อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
๔. อาจารย์สุรศักดิ์  ประดับถ้อย ๔. อาจารย์ Marion Simone Claudie BELLEY 

    (มาริยง ซิมม่อน โกลดิ เบลเลย์) 
๕. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมพูพล* ๕. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมพูพล* 
  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ ์
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดรายวิชา  ๐๘๒  ๑๐๙  ดนตรีวิจักษ์  ในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ เวลา ๑๖.๔๐ – ๑๙.๒๐ น. และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว เป็นอาจารย์ผู้สอน  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ดนตรีวิจักษ์ ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  คณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวม
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑๘ หลักสูตร โดยมี
ผลการประเมินดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
 

หลักสูตร คะแนนประเมิน 
ปริญญาตรี  

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๓.๓๒ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๓.๒๘ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ๓.๓๑ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ๓.๕๑ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๓.๔๗ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ๓.๐๓ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ๓.๓๐ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ๓.๓๒ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ๓.๖๗ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ๓.๙๘ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ๓.๐๘ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ๓.๖๑ 
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ๓.๕๘ 

ปริญญาโท  
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๓.๖๐ 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ๓.๒๒ 
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๓.๔๔ 

ปริญญาเอก  
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ๓.๖๘ 
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๓.๒๖ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๘ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นนั้น งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ และได้มี
ข้อเสนอในการจัดแผนการบริหารความเสี่ยงครั้งต่อไปในประเด็นต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดมาตรการป้องกันการวางสิ่งของอุปกรณ์บริเวณทางหนีไฟของอาคารอย่างเคร่งครัด 
๒. ก าหนดมาตรการป้องกันพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารอักษร ๓ จากบุคคลภายนอก 
๓. ก าหนดมาตรการป้องกันน้ าไหลเข้าสู่บริเวณลานจอดรถใต้อาคารวชิรมงกุฎ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ รายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ 

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาฯ ดังกล่าว และรายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินผลความส าเร็จแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ 
   งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีตได้รับการตอบรับให้เข้า
ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง สถานภาพการเรียนวิชาดนตรีไทยในระดับอุดมศึกษาของไทย (Status of Thai 
Music Education in Thai Universities) ณ Toshi Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน  ๒๙,๙๑๕.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน    ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน     ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน      เป็นเงิน  ๑๖,๖๑๘.๐๓  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๕ คืน      เป็นเงิน  ๑๑,๘๑๙.๘๖  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๓,๑๐๐ บาท)    เป็นเงิน    ๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน          ๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน          ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน          ๐.๐๐  บาท 

 

รวมทั้งสิ้น  ๗๑,๑๕๒.๘๙  บาท 
                                                          (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๑ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและงาน   
   สร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ธีรัช ร าแพนเพชร อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับให้เข้า ร่วม
เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Enhancing First-Year EFL Students’ English Expressions Abilities with E-
Learning Lessons ณ Toshi Center กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และ
ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 
 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน  ๑๐,๔๕๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน    ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไมเ่กิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน       ๖๗๔.๔๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน      เป็นเงิน  ๑๖,๕๙๑.๑๖  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก ๔ คืน (๓,๙๔๖.๑๑ บาท x ๔ คืน)   เป็นเงิน  ๑๕,๗๘๔.๔๔  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๔ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)    เป็นเงิน    ๘,๔๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน    ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน           ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน           ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น  ๕๔,๔๐๐.๐๐  บาท 

                                                                                              (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่  อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร  จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะฯ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน
การจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๑ การแปลไทยเป็นอังกฤษเบื้องต้น และได้เสนอโครงการ
จัดท าเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ การจัดท าเอกสารประกอบการสอนเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๒ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๒ ๒๑๑ 
การแปลไทยเป็นอังกฤษเบื้องต้น และให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคณะอักษรศาสตร์เป็นกรณี พิเศษ   ทั้งนี้   ให้เบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารค าสอนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ จนกว่าคณะฯ จะได้จัดท า
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้แล้วเสร็จ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ รวม ๕ เรื่อง  
 

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  จ านวน  ๕  เรื่อง ดังนี ้
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
๑. บทความวิจัย เร่ือง ประตูสู่อุษาคเนย์: มุมมองใหม่ต่อการศึกษาประวตัิศาสตร์เมืองเพชรบุร ี
 เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ ๔๐  ฉบบัที่  ๑ 
    (ม.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๑): ๑๐-๕๐.  
 ผู้ขอรับทุน    รองศาสตราจารย์ ดร.ชลุีพร วิรุณหะ 

ข้อ ๔.๑.๓ (๒)  
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑) 

๒. บทความวิชาการ เรื่อง สัญญะและความหมายในแบบเรียนดนตรีวิทยา ของพระอภัยพลรบ 
 เผยแพร่ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS  ครั้งที่ ๘  ณ คณะมนุษยศาสตร์ 
       และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑:  
       ๗๑๙-๗๓๑ . 
    ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ ์  

ข้อ 4.1.3 (5)  
2,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

3. บทความวิชาการ เรื่อง เหตุการณ์กลศึกในรามเกรฺติ์ฉบบัตามี จกของเขมร: อิทธิพลจาก 
   รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของไทย
 เผยแพร่ใน  วารสารไทยศึกษา, 14, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2561): 79-103.  
    ผู้ขอรับทุน    รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ 4.1.3 (2) /4.1.5 
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

4. ผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่าย ชื่อ “บ้านเก่า” 
    เผยแพร่ใน  การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์ ครั้งที่ 6  
    ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร วันที่ 7-19 ส.ค.  2561 
 ผู้ขอรับทุน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล 

4.2 (4) 
4,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

5.  ผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่าย ชื่อ “เก่า-ใหม”่ 
    เผยแพร่ใน  การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ต โฟโตคอนเทสต์ ครั้งที่ 6  
    ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร วันที่ 7-19 ส.ค. 2561 
 ผู้ขอรับทุน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล 

4.2 (4) 
4,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
19,000 บำท 

(หนึ่งหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน)   
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๓ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ อาจารย์หทัยวรรณ  เจียมกีรติกานนท์  ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ 

อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี  (วาระลับ)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๕ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ และ 
   เงื่อนไขการพิจารณาทุนเรียนเด่นส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี  
   คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาทุนเรียนเด่นส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี คณะ
อักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขการพิจารณาทุนเรียนเด่นส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปกติ ระดับ
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ และให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาน ากลับไปพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม และน ามา
เสนอที่ประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๖ ภาควิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* ๑. อาจารย์นาตยา  อยู่คง* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์* ๒. อาจารย์สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา  ธรรมมณีวงศ์ ๓. อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ 
๔. อาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์* 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม 
  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๗ ค าขอจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการได้เสนอค าขอจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ        
คณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบค าขอจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๘ การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในคณะวิชาพิจารณาโครงสร้างหน่วยงาน 
โดยให้จัดท าตาม “แบบค าขอเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของคณะ” นั้น งานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษาได้รวบรวมค าขอเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของคณะ ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ 
จ านวน ๑๒ หน่วยงาน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบค าขอเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของคณะ ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน  ๑๒  หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๙ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้นนั้น งานบริหารและธุรการได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรฯ 
ดังกล่าว และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๔๕ น.  

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


