
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ  

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๘ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. (ช่วงเช้า)  ระเบียบวาระที่  ๔.๑   

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก ลาประชุม 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  (ช่วงบ่าย)   

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ (เวลา ๙.๓๐น.) 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวลัย์  คุณานนท์วิทยา กรรมการด าเนินงานโครงการเอเชียศึกษาฯ  
๓ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย กรรมการด าเนินงานโครงการเอเชียศึกษาฯ  
๔ อาจารย์ ดร.เพชรรดา  ชนุอ่อน   กรรมการด าเนินงานโครงการเอเชียศึกษาฯ  
๕ อาจารย์ฟรานซสี  นนัตะสุคนธ ์ กรรมการด าเนินงานโครงการเอเชียศึกษาฯ  
๖ นางสาววรรณา  วงษ์ธง กรรมการด าเนินงานโครงการเอเชียศึกษาฯ  
๗ นางพชัรินทร์  แสงทอง กรรมการด าเนินงานโครงการเอเชียศึกษาฯ  
 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. (ช่วงเช้า)  ระเบียบวาระที่  ๔.๑  และ เวลา  ๑๓.๐๐ น  (ช่วงบ่าย)   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ)  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดย
ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๑  (วาระพิเศษ)  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการ
ประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 

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

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ไปร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรเร่ือง "Ganesha and Thai 
Society: Roles and Changes"  

   

2 อ.นำตยำ  อยู่คง ไปร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรเร่ือง "Kusantarat Village 
Culture: Taste of Isaan Food"  

   

3 อ.พพิัฒน์  สุยะ ไปร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรเร่ือง "Notions of Science 
and Technology in Thai Society 
: Philosophical Critique"  

The International Conference 
Commemorating the 60th 
Anniversary of Korea-Thailand 
Diplomatic Relations 

5-6 ต.ค.61 กรุงโซล  
สำธำรณรัฐเกำหล ี

4 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะ
นำวิน 

ไปร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรเร่ือง "When a Buddhist 
Monk is a Kay in Virtual World: 
Phra Noppadol Siriwangso Fake 
Facebook Page" 

   

5 อ.ดร.สุรีพร 
จรุงธนะกิจ 

ไปร่วมประชุมและน ำเสนอผลงำน
วิชำกำรเร่ือง “3D Laser Scanning 
in the Renovation and 
Preservation of Historic Temple 
Architecture, Thailand”  

The 39th Asian Conference on 
Remote Sensing (ACRS 2018) 

15-19 ต.ค.61 กรุงกัวลำลัมเปอร์  
ประเทศมำเลเซีย 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.HUANG  Ping จ30202 ทักษะฟัง-พูด 2 ส ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  
และ จ30204 ทักษะอำ่น-เขียน 2 
ส ำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 

โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

โรงเรียนสำธิต 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2 ผศ.บุญส่ง 
ชัยสิงห์กำนำนนท ์

516 400 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

25 ก.ย.61 คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 

อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

3 อ.ดร.พิภ ู บุษบก จน.335 ชำวจีนโพ้นทะเล 
ในประเทศไทย โดยบรรยำยเร่ือง 
"พัฒนำกำรของกลุ่มทุนจีนในภำคอีสำน
ตอนบนของประเทศไทย" 

คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

19 ต.ค.61 คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

4 อ.ดร.ภูรดำ  เซี่ยงจ๊ง ภำษำจีนส ำหรับอนุบำลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัย
ศิลปำกร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษำ) 

ภำคเรียนที่ 
2/2561 

โรงเรียนสำธิตมหำวทิยำลัย
ศิลปำกร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษำ) 

5 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

ว30191 โลกภูมิศำสตรแ์ละภูมิ
สำรสนเทศ 1 ส ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4 

โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ ภำคเรียนที่ 
2/2561 

โรงเรียนมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ กรรมกำรสอบดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "คตคิวำมเชื่อเรื่องพระร่วง 
ในสังคมไทย : บทบำทและกำรด ำรงอยู่" 

คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  

18 ต.ค.61 

2 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร กรรมกำรสอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์เร่ือง "กวีนพินธ์โศกำลัย
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดชบรมนำถ
บพิตร : แนวคิดและกลวิธีกำรสร้ำงวรรณศิลป์" 

คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

11 ต.ค.61 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 นำยกฤษดำ  ไพรวรรณ์ - สัมมนำคณะกรรมกำรบริหำรของ
สภำขำ้รำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปขมท.) ชุดที่ 20 

ส ำนักงำนประสำนงำน  
ปขมท.ชุดท่ี 20 
มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ 

19-20  
ก.ย.61 

โรงแรมรำชมงคลชมคลื่น 
อ ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ไม่เบิก 

  - ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองข้อกฎหมำยเพ่ือกำร
ปรับเปลี่ยนสถำนะของมหำวิทยำลัย
เป็นมหำวิทยำลัย 
ในก ำกับของรัฐ 

สภำคณำจำรย์และ
พนักงำน มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

11 ต.ค.61 สภำคณำจำรย์และ
พนักงำน มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

ไม่เบิก 

2 
3 
4 

อ.กัณฑ์อเนก  จำรุรักษำ 
อ.ธีรัช  ร ำแพนเพชร 
ผศ.ดร.บูลย์จีรำ  ชิรเวทย ์

อบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง "กำร
ประเมินแบบทดสอบสมิทธิภำพทำง
ภำษำอังกฤษ มหำวทิยำลัยศิลปำกร 
(STEP)" 

กองบริกำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

6-7 ต.ค.61 โรงแรมลองบีช ชะอ ำ 
จังหวัดเพชรบุรี 

ไม่เบิก 

5 
6 

อ.จิรำวรรณ  เกียรติโพธำ 
อ.ดร.รัชฎำพร ฤทธิจันทร์ 

ทิศทำงของภำษำตำ่งประเทศที่ 2 
ในระดับอุดมศึกษำ 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 19 ต.ค.61 มหำวิทยำลัยพะเยำ 
อำคำรเวฟเพลส กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

7 ผศ.ดร.บำรมี  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

คณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

28 ก.ย.- 
25 ต.ค.61 

- ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบำ 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

The Journal of TEFL 29 ก.ย.- 
28 ต.ค.61 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  
และศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ  
(พ.ศ.2558) 

คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

1-25 ต.ค.61 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

Humanities, Arts and Social 
Studies, Silpakorn University 
Journal,Sipakorn University 

16-30 ต.ค.61 - 

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรำ 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

The Journal of Studies in the 
English Language,Thammasat 
University 

26 ก.ย.-  
15 ต.ค.61 

- 

5 ผศ.ดร.วรำงคณำ 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวพิำกษ์หลักสูตร
ศิลปศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำ
ประวัติศำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

11 ต.ค.61 คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

6 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทควำม
วิชำกำร 

วำรสำรภำษำและวรรณคดีไทย 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

1-24 ต.ค.61 - 

 
    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของอาจารย์นาตยา  อยู่คง 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์นาตยา  อยู่คง อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Kusantarat Village Culture: Taste of Isaan food ณ Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของอาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญา ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง Ganesha and Thai society: Roles and Changes ณ  Hankuk University of 
Foreign Studies ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของอาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ อาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญา ได้รายงานผลการเดินทางไปเสนอผลงาน
ท า งวิ ช า ก า ร  เรื่ อ ง  Notions of Science and Technology in Thai Society: Philosophical Critique          
ณ Hankuk University of Foreign Studies ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๕  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ของอาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ธีรัช  ร าแพนเพชร อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รายงานผลการเดินทางไป
เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Enhancing First-Year EFL Students’ English Expressions Abilities with  
E-Learning Lessons ณ Toshi Center Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อจัดการน านักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาไป 
ทัศนศึกษา  ณ  ต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

 
สรุปเรื่อง หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ได้เชิญให้บริษัทเอกชนยื่นข้อเสนอในการ
จัดการน านักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยแบ่งเป็น 
๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีบริษัทยื่นข้อเสนอมาท้ังสิ้น ๕ บริษัท ได้แก่  

๑. บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ากัด  
๒. บริษัท เจอร์นีย์ อินเตอร์ จ ากัด 
๓. บริษัท เอช.ไอ.เอส ทัวร์ จ ากัด 
๔. บริษัท โกลบอลเจอร์นี่ จ ากัด 
๕. บริษัท ทีทีซี โกลบอล 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คัดเลือก บริษัท เจอร์นีย์ อินเตอร์ จ ากัด เพ่ือจัดการ
น านักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษาไปทัศนศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
(เกาหลีใต้)  ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)   และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การเสนอรายช่ือคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
   ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรให้คณะฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน เนื่องจากกรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ า
และผู้แทนสายสนับสนุนจะหมดวาระในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ า
คณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน ประกอบด้วย คณบดีคณะอักษรศาสตร์เป็นประธาน
กรรมการ หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชาเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะอักษรศาสตร์เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการสรรหา และให้เสนอกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกขอหารือเรื่องการกลับเข้าศึกษาช้าของนักศึกษา 
ที่ไปศึกษายังต่างประเทศในโครงการแลกเปลี่ยนและโครงการ ๓+๑ 

 
สรุปเรื่อง นักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาเอเชียตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และโครงการ ๓+๑  จ านวน  ๑๒  คน  จะเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา และเดินทางกลับมาศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปิดภาคการศึกษาไปแล้ว
ประมาณ ๒ เดือน จึงขอหารือเพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับนักศึกษาที่เดินทางไป
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและโครงการ ๓+๑ ซึ่งกลับมาภายหลังจากเปิด
ภาคการศึกษาไปแล้วนั้น ให้สามารถลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้เป็นกรณีพิเศษ และให้รายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* 
๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* ๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* 
๔. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ๔. อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 
๕. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ๕. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 
๖. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านง ๖. อาจารย์วีณา  วุฒิจ านง 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 
๙. รองศาสตราจารย์บาหยัน  อ่ิมส าราญ ๙. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
๑๐. อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล ๑๐. อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม - 
๑๒. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต ๑๑. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง ๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
 ๑๓. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* 
๔. รองศาสตราจารย์บาหยัน  อ่ิมส าราญ ๔. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
๕. อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล ๕. อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 
๖. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต ๖. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
๗. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ๗. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม - 
 ๙. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
  *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง สาขาวิชาทัศนศิลป์  ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๓๐ ๒๔๔-๕๔ ทัศนศิลป์ ๑ 
ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาดังกล่าวเรียนร่วมกับรายวิชา ๔๓๒ ๒๐๑-๕๔ ทัศนศิลป์ ๑  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๔๓๐ ๒๔๔-๕๔ ทัศนศิลป์ ๑ ล่าช้าเป็น
กรณีพิเศษได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจ้งกองบริการการศึกษาต่อไป 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ให้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ 
 
สรุปเรื่อง  ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบ เมื่อ
วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “เปรียบเทียบการบรรเลงพิณเปีย๊ะ 
๒ สาย และ ๔ สาย กรณีศึกษาครูวิศาลทัศน์ รัตนมงคลเกษม” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ  
ซึ่งได้รับงบประมาณ  ๓๐,๐๐๐ บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  และให้เสนอขออนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัยงวดสุดท้าย
ร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยงวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ  ให้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท  
(หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนและนักศึกษาในโครงการ ๗+๑  

จาก Hankuk University of Foreign Studies 
 
สรุปเรื่อง Hankuk University of Foreign Studies ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประสงค์ส่งนักศึกษาตาม
โครงการ ๗+๑ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
  โครงการ ๗ + ๑       จ านวน ๑ คน  ได้แก่  Miss LEE HYERAN 
  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   จ านวน ๑ คน  ได้แก่  Miss KWAK HYERAN 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาโครงการ ๗+๑ และโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา มาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
โดย Miss KWAK HYERAN นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน และ Miss LEE HYERAN 
นักศึกษาโครงการ ๗+๑ ช าระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอัตราเท่ากับนักศึกษาชาวไทย  ทั้งนี้       
ให้อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง กองบริการการศึกษาได้รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ของคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๑ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่  ๑  ของคณะอักษรศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑    
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ การเสนอรายช่ือคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัย เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  ที่ปรึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนก  รุ่งกีรติกุล  อนุกรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน  อนุกรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล  อยู่รุ่งเรืองศักดิ์  อนุกรรมการ 
๖. อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์   อนุกรรมการ 
๗. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์   อนุกรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์  อนุกรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์   อนุกรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร  อนุกรรมการ 
๑๑. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน    อนุกรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ   อนุกรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง  อนุกรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ อนุกรรมการ 
๑๕. นายกฤษดา  ไพรวรรณ์    อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวชุลีพรรณ  เคารพธรรม   อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาววรรณา  วงษ์ธง    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้วมีมติให้แก้ไขรายชื่อในล าดับที่ ๑ และ ๒ ดังนี้ 

๑. จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ” เป็น  “คณบดีคณะอักษรศาสตร์” 
๒. จาก “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ” เป็น  “รองคณบดีฝ่ายวิจัย” 
และเห็นชอบตามที่ได้แก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การพิจารณาการวางมาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการรายงานว่าปัจจุบันบุคลากรของคณะอักษรศาสตร์มีความประสงค์ขอใช้
รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ในปริมาณมาก แต่คณะฯ มีรถยนต์ส าหรับบริการ จ านวน ๓ คัน ดังนั้น เพ่ือให้การ
บริหารจัดการการใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงขอให้คณะฯ พิจารณาก าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ด้วย  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๒ 

 
   ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจำรณำ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้คณบดีแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนด
มาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ และน ามาเสนอที่ประชุมฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ การถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายให้แก่หน่วยงานภายใน 

คณะอักษรศาสตร์ 
  
สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่คณะอักษรศาสตร์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของคณะอักษรศาสตร์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงสมควรมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายให้แก่หน่วยงาน
ภายในคณะอักษรศาสตร์  
 
   ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจำรณำ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาน าข้อเสนอการมอบค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด
ไปหารือภายในภาควิชาและน ามาให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอีกครั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   สังคมศาสตร์การพัฒนา  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การ
พัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยน ารายวิชาเลือกของสาขาวิชาเอกสังคมศาสตร์การพัฒนามาเพ่ิมเป็นรายวิชาเลือก
ของสาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๔ รายวิชา ดังต่อไปนี้ 

๑. ๔๓๕ ๒๒๔ การท่องเที่ยวกับการพัฒนา (Tourism and Development) 
๒. ๔๓๕ ๒๔๖ มานุษยวิทยาอาหาร (Anthropology of Food) 
๓. ๔๓๕ ๒๕๔ สังคมวิทยาสัตว์ (Sociology of Animals) 
๔. ๔๓๕ ๒๕๙ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่ (Southeast Asia in the Modern 

World) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเพ่ิมรายวิชาเลือกสาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๔ 
รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งท่ี ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน)  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๕ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน 

คณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒  
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๑๒ เดือน) ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๒ 
หน่วยงาน 
 
   ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจำรณำ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๒ หน่วยงาน ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๑๖ แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๗ อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงศ์ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๘ ภาระงานการสอนของรายวิชาสัมมนาภาษาไทยและสัมมนาวรรณคดีไทย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์แจ้งข้อมูลตารางสอนเพ่ิมเติม จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี ้
  ๑. ๔๑๑ ๒๑๔ สัมมนาภาษาไทย  แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี ๑ ผู้สอน : รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 
   กลุ่มท่ี ๒ ผู้สอน :  อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 

๒. ๔๑๑ ๒๑๕ สัมมนาวรรณคดีไทย  แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มท่ี ๑ ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ 
   กลุ่มท่ี ๒ ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 
  ทั้งนี้ ผู้สอนทั้ง ๔ คน จะรับภาระงานสอน คนละ ๑.๕ หน่วยกิต 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเพ่ิมเติมตารางสอนของรายวิชา ๔๑๑ ๒๑๔ สัมมนา
ภาษาไทย  และ รายวิชา ๔๑๑ ๒๑๕ สัมมนาวรรณคดีไทย โดยให้ผู้สอนรับภาระงานสอน คนละ ๑.๕ หน่วยกิต 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๙ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.  

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


