
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) 
วันจันทร์ ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๗ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๘ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ ลาประชุม 
๕ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  การเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งมาจากคณาจารย์ 
   ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหา
คณาจารย์ประจ าเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภาวิชาการนั้น ขอให้ภาควิชาพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่มีสิทธิ์
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการส่งกลับมายังคณะฯ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก่อนเวลา 
๑๒.๐๐ น. 
  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ สมรรถนะหลัก พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา และค่านิยมของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าคณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) สมรรถนะหลัก พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และค่านิยมของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้  

สมรรถนะหลัก สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวิทยาการ 
คณะอักษรศาสตร์ 

พันธกิจ  คณะอักษรศาสตร์มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์  
สร้างสรรค์งานวิจัย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและ 
สังคม 

วิสัยทัศน์ เป็นคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่อยู่ในอันดับ  
๑ ใน ๓ ของประเทศ 

ปรัชญา  สืบสรรค์ศิลปวิทยาแห่งอักษรศาสตร์ ผสานคุณธรรม พัฒนาสังคม 
ค่านิยม  ARTSSU Arts สู้! 

A Art  ศิลป์สร้าง การใช้ศาสตร์ความรู้ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ 
R Responsibility คิดชอบ  การคิดท าการทุกสิ่งด้วยส านึกรับผิดชอบ 
T Talent  เชี่ยวชาญ การท าการทุกสิ่งด้วยทักษะที่ฝึกฝนอย่างดี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
S Sophistication อ่านโลกได้ การด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าถึงการณ์ 
S Spirit  ใจอาสา  การมีใจพร้อมเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
U Universality นานาสากล การมีมุมมองหลากหลายที่น าไปสู่ความ 

เป็นสากล 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสมรรถนะหลัก พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญาและค่านิยม
ของคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ มีการอธิบายเพ่ิมเติมที่มาของค าว่า “สืบสรรค์ศิลปวิทยา” ว่า 
“สืบสรรค์” มาจากค าว่า “สืบสาน” และ “สร้างสรรค์” โดยเป็นการรักษาองค์ความรู้เดิม และต่อยอดองค์ความรู้
ใหม่ให้เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ค าว่า “สืบสรรค์” เป็นค าที่ใช้ในการแสดงวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการเข้ารับ
ต าแหน่งคณบดี ส าหรับค าว่า “ศิลปวิทยา” คือ คณะอักษรศาสตร์เป็นแหล่งความรู้ทั้งด้านศิลปะ ได้แก่ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยให้
ความรู้ด้านศิลปะและความรู้ด้านวิทยาการที่เป็นความรู้ในคณะอักษรศาสตร์นี้สามารถก้าวไปด้วยกันได้ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น. 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


