
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๒/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ 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 อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ ลาประชุม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 -   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มกีาร
แก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

  1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

265424 Religious Phenomena 
and Contemporary Social 
Problem โดยบรรยายเร่ือง 
"พทุธศาสนาในปรากฏการณ์ชีวิตไทย" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

23 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 อ.Nam Joon MIN กรรมการตัดสินการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ มหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมภาษาเกาหลี 
ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 
กรุงเทพมหานคร 

20 พ.ย.61 

2 รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัต ิ ประธานกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรื่อง "ค าศัพท์
เกี่ยวกับการประกอบอาหารคาวและอาหารหวานในภาษา
ไทใหญ่อ าเภอเมอืง จังหวัดแม่ฮอ่งสอน" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

19 พ.ย.61 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ด าเนินรายการกิจกรรมค่ าคืน
แห่งวรรณกรรมภาษาเยอรมัน 
คร้ังที่ 6 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
ร่วมกับสถานทูตเยอรมัน 
ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 
ประจ าประเทศไทย 

27-29  
พ.ย.61 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
และห้างเมญ่า จังหวัด
เชียงใหม่ 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

การสอนภาษาอังกฤษในยุค
สังคมโลกาภิวัตน์ : ผลกระทบ
ของภาษาต่ออัตลักษณ์ตัวตน 
ในศตวรรษที่ 21 

คณะภาษาและการสื่อสาร 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

20 พ.ย.61 สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

3 อ.พพิัฒน์  สุยะ วิทยาศาสตร์กับปัญหาจริยศาสตร์
และความคิดเรื่องวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีในสังคมไทย :  
บทวิพากษ์ทางปรัชญา 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5 พ.ย.61 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
 

2 
 

3 
4 
 

5 

อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

ผศ.บุณฑริกา  
เจริญชินวุฒ ิ

ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 
อ.ดร.ฟรานซีส 

นันตะสุคนธ์ 
ผศ.สิปปวิชญ ์ กิ่งแก้ว 

 

 
 
คีตวันทา เทวาประสิทธิ์ 111 ปี 
รฦกครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
28 ต.ค.61 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
ไม่เบิก 

6 
 

7 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  
จันทร์ลุน 

น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบ 
ThaiJO 2.0 ส าหรับบรรณาธิการ
วารสาร" 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

7-9 พ.ย.61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต 

เบิก 

8 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ประชุมเพื่อก าหนดกรอบการ
สร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวัด
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

1 พ.ย.61 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

ไม่เบิก 

  - ประชุมคณะกรรมการ Local 
board for Thailand ร่วมกับ 
Subject Chairs ของ Scorpus 

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 

31 ต.ค.61 โรงแรม Anantara 
Riverside Bangkok 
Resort 

ไม่เบิก 

9 อ.ปรียาภรณ์  หม่ืนราช ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ 
คร้ังที่ 10 เรื่อง  
"สิบปีพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : 
ประเทศไทยได้อะไร" 

คณะแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

21-22  
พ.ย.51 

โรงแรมเซ็นจูร่ี พาร์ค 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

            

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

10 อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ ประชุมคณะกรรมการประเมินผล
การศึกษาเพือ่ให้ความเห็นชอบ
ข้อสอบปลายภาค ประจ าภาคต้น 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 
หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

12-13  
พ.ย.61 

คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์  
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย 

ไม่เบิก 

11 อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ วาระ
สมโภชพระอาราม 230 ปี  
วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

8 พ.ย.61 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไม่เบิก 

12 ผศ.ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ คร้ังที่ 4/2561 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน 7-30 พ.ย.61 - 

2 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธุ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16-31 ต.ค.61 - 

 
    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของอาจารย์อรษา สิทธิโชติอนันต์ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์อรษา  สิทธิโชติอนันต์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รายงานผล
การเดิ นทางไปฝึ กอบรมหลั กสู ตร Training and Development Program for Korean Language and 
Culture Expert ณ Hallym University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 
 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล 

จากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสแจ้งว่า มีนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศสได้รับรางวัลจากการประกวด
และแข่งขันในงานกิจกรรมประจ าปี ๒๕๖๑  ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (ATPF)  
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 
 
 

รายละเอียด เงินรางวัล 
๑. นายอภิลาภ  เอ่ียวอุดมสิน รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๒๔  

รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเก่ียวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย 
๒,๐๐๐ บาท 

๒. นางสาวสุปรียา  ป้องเรือ รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๓๘๐ 
รางวัลที่ ๑ การแข่งขันเขียนบรรยายภาพที่ก าหนดให้เป็นภาษาฝรั่งเศส 

๒,๐๐๐ บาท 

๓. นางสาวสุพัตรา สอสูงเนิน รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๔๖๔ 
รางวัลที่ ๑ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส 

๒,๐๐๐ บาท 

๔. นายทัตพงศ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๑๓๕ 
รางวัลที่ ๒ การแข่งขันเล่าเรื่อง 

๑,๐๐๐ บาท 

๕. นางสาวสิริยากร  พินพิสิทธิ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๓๔ 
รางวัลที่ ๒ การแข่งขันเขียนตามค าบอก 

๑,๐๐๐ บาท 

๖. นางสาวนุชนาถ  ม่วงนาค  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๓๕ 
รางวัลที่ ๒ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส 

๑,๐๐๐ บาท 

๗. นางสาวนรินทร์ทิพย์  สิงห์เมือง  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๓๑ 
นางสาวพิมพ์สุชา  เทพทับทิม  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๓๒ 
นางสาวณัฐชราพร  ศิริรัตน์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๗๐๑๐๔ 
นางสาวชลธิชา  ช้างฉาว  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๗๐๐๗๘ 
นางสาวนุชนาถ  ม่วงนาค  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๓๕ 
นางสาวชัญญานุช  สีมานะชัยสิทธิ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๐๗๗ 
นางสาวปานตะวัน  กล้าหาญ  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๒๑๒ 
นางสาวลักษณา  หลุยใจบุญ  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๓๑๓ 
นางสาวณิชณัฐ  ขวัญชื่น  รหัสนักศึกษา ๐๕๕๘๐๔๒๘ 
นางสาวอภสร  เปรมชูเกียรติ  รหัสนักศึกษา ๐๕๕๘๐๓๙๕ 
รางวัลที่ ๓ การแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการ 

๑,๐๐๐ บาท 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 
รายละเอียด เงินรางวัล 

๘. นางสาวอรกช แซ่โง้ว  รหัสนักศึกษา ๐๕๖๐๐๔๓๗ 
รางวัลชมเชยการแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่ก าหนดให้ 

๑,๐๐๐ บาท 

๙. นางสาวรุ่งทิพย์  บิลเอียด  รหัสนักศึกษา ๐๕๕๘๐๓๑๒ 
นางสาวพิมพพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  รหัสนักศึกษา ๐๕๕๘๐๒๖ 
นายชัชวาล วงศ์วาด  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๔๖ 
รางวัลชมเชยการแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นักศึกษาสาขา
วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ทั้ง  ๙  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)        
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน 
ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา 

จากเงินงบประมาณรายได้และหรือเงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เสนอ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณรายได้และหรือเงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาจากเงินงบประมาณรายได้และหรือเงินบริจาคที่ผู้บริจาคได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ นักศึกษาชาวฝรั่งเศสประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในคณะอักษรศาสตร์ 
  
สรุปเรื่อง ด้วยนางสาว Audrey TOURNEUX และ นางสาว Keysha BINALI นักศึกษาของ Institut 
National des Langues et Civilisation Orientales  ซึ่งมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประสงค์จะเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์เป็นเวลา  ๑  ภาคการศึกษา  ในภาคการศึกษาปลาย            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาว Audrey TOURNEUX และ นางสาว 
Keysha BINALI เข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ได้ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ การจัดท าสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะ เพื่อใช้ประกอบ 

การสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตร์  
 
สรุปเรื่อง ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดให้คณะอักษรศาสตร์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของคณะ เพ่ือใช้ประกอบการสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตร์นั้ น มี
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์เสนอความคิดเห็นมาทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน ได้แก่ 
  ภาควิชาประวัติศาสตร์ 

ภาควิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
ส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความ
ต้องการของคณะ เพ่ือใช้ประกอบการสรรหาคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๑๘๒๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้ง 
อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมี
วาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี นั้น อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณี ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และภาควิชาภาษาอังกฤษได้เสนอแต่งตั้งอาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ์ เป็นผู้แทน
คณาจารย์ในกรรมการ สรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ  
ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์อันนา  คือเบล    กรรมการ 

(หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน) 
๓. อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ์   กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
๔. นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา    เลขานุการ 

(เลขานุการคณะอักษรศาสตร์) 
 
  ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้แต่งตั้ง
อาจารย์สาวิตรี ม่วงใหญ่ ไรลีย์ เป็นผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ จนกว่าการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาภาษาอังกฤษจะเสร็จสิ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถและเก็บรักษารถยนต์ 
   ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ ได้
จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถและเก็บรักษารถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้รถและเก็บรักษารถยนต์ของคณะอักษรศาสตร์ ข้อ ๙.๓ เป็นดังนี้  
 
  “๙.๓ การใช้รถรับ-ส่ง อาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี เชิญเป็นครั้งคราว โดยเชิญไม่เกิน ๒ ครั้ง/
ภาคการศึกษา/รายวิชา และให้ก าหนดจุดรับ -ส่ง  อาจารย์พิเศษ  ตามพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ดังนี้       
วังท่าพระ  ตลิ่งชัน และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” 
  และเห็นชอบตามที่ได้แก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภท 

จากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง  ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้คณะฯ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภท
จากเงินรับฝากของคณะโดยจัดท าเป็นประกาศของคณะ ดังนั้น งานคลังและพัสดุจึงได้จัดท า (ร่ าง) ประกาศคณะ
อักษรศาสตร์ เรื่อง การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๒/๒๕๖๑  วันท่ี  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

  
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง การบริหารเงิน
รายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การคัดเลือกผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในพื้นที่คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  ตามท่ีผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในพ้ืนที่คณะอักษรศาสตร์จ านวน ๑ ราย ขอยกเลิกสัญญา
การใช้พื้นท่ีคณะอักษรศาสตร์เพ่ือการจ าหน่ายอาหาร คณะฯ จึงประกาศให้ผู้ที่ประสงค์จะจ าหน่ายอาหารในพื้นที่
คณะอักษรศาสตร์  เสนอตัวเพ่ือประกอบการจ าหน่ายอาหารแทนผู้ประกอบการรายเดิม  ซึ่งมีผู้เสนอตัว จ านวน    
๓ ราย ได้แก่ 

๑. นายสุทธิชัย  รัตนพิบูลย์ 
๒. นางนฤมล  มีมานาน 
๓. นายอภิชาต  แต้ยินดี 

 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นายสุทธิชัย  รัตนพิบูลย์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ประกอบการจ าหน่ายอาหารในพื้นที่คณะอักษรศาสตร์  และให้เรียกมาท าสัญญากับคณะฯ ต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


