
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๖ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ 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 อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ทีป่ระชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
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 
2 
3 
4 

อ.เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักด ี
อ.ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ 
ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 
นายสิทธิชนะชัย  จิระศิริโชติ 
 

เข้าร่วมการคัดเลอืกนักเรียนทุน
พระราชทานประจ าปีการศึกษา 
2562 ตามโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักร
กัมพชูา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 24-27 ม.ค.62 ราชอาณาจักรกัมพูชา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
อาจารย์พิเศษ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 
 

2 

อ.เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักด ี

อ.สาวิตรี ม่วงใหญ ่
ไรลีย์ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
2/2561 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพทัธนันท ์

รายวิชา ปก.101 ความรู้เบื้องต้น 
ทางการเมือง และ รายวิชา ปก.347 
ความเคลื่อนไหวทางสังคมและ
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

31 ม.ค.และ 
7,14,21 ก.พ.62 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์ล าปาง 

 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 
2 
3 

อ.จิราวรรณ  เกียรติโพธา 
อ.ภาณุพันธ ์ จันทร์เฟื่อง 
อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ 
 

กรรมการสอบวัดระดับภาษาฝร่ังเศส สถานเอกอัครราทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ประจ าประเทศไทย 

20 ม.ค.62 

 
 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักด ี

การพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ
สอบ TOEIC 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7,10,14 
และ 17 
ม.ค.62 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

Connaissez-vous la 
gastronomies et les sites 
touristiques fracas 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

9 ม.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ผศ.วันชัย 
สีลพทัธ์กลุ 

ประชุมพิจารณาให ้
ความเห็นชอบผลคะแนน 
ปลายภาค ประจ าภาค
การศึกษาที่ 1/2561 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  

25 ม.ค.62 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ไม่เบิก 

2 
3 

อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

ประชุมวิชาการเร่ือง  
"เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ : 
ศิลปะ สถาปัตยกรรมและ
วัฒนธรรม" 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

31 ม.ค.62 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

The Journal of Asia TEFL 21 ม.ค.- 
14 ก.พ.61 

- 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

8 ม.ค.-  
28 ก.พ.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสทุธิปริทัศน์ มหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

12-21 ม.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4-23 ม.ค.62 - 

3 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Veridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17-24 ม.ค.62 - 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  การรับนักศึกษาตามโครงการ “ทุนอดุมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน 
   ภาคใต้” ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๑) 
 

สรุปเรื่อง ตามที่กองบริหารงานวิชาการได้แจ้งว่าคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความอนุเคราะห์ที่นั่ง
การศึกษาเป็นกรณีพิเศษพร้อมสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้นค่าเล่าเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๑ ส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) นั้น ทั้งนี้ เนื่องจากต้องตอบกลับภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ คณะฯ จึงอ้างอิง
มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐ แจ้งให้การสนับสนุนที่นั่งการศึกษาเป็นกรณีพิเศษฯ ส าหรับหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
ยกเว้นสาขาวิชาเอเชียศึกษา จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒ ที่นั่ง  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ประเทศกัมพูชา ของ อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี 

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง  อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ ได้รายงานผล
การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศกัมพูชา เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล 
   และสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๑) 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ  พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์    
การเข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ไตรมาสที่ ๑  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  รางวัล
ระดับชาติ  (ไตรมาสที่ ๑)  และเสนอต่องานประชุม กองกลาง ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย  รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาภาษาไทย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ด้วยทุนส่วนตัว  เป็นเวลา  ๓  ปี  ตั้งแต่วันที่ 
๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๒๓,๐๐๐  บาท  (สองหมื่น   
สามพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน 
๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ 

เพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ  อาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญา ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้วยทุนส่วนตัว  เป็นเวลา  ๕  ปี  ตั้งแต่วันที่      
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นเงิน ๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่        
๓  กันยายน  ๒๕๖๑  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ เป็นเงิน 
๑๕,๙๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
  ๑. เปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม จ านวน ๔ รายวิชา ดังนี ้

๑.๑ ๔๓๕ ๒๖๒ ภูมิภาคศึกษา             ๓(๓-๐-๖) 
 (Regional Studies) 

๑.๒ ๔๓๕ ๒๖๓ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย          ๓(๓-๐-๖) 
(Politics and International Relations in Asia) 

๑.๓ ๔๓๕ ๒๖๔ การเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก  ๓(๓-๐-๖) 
 (Politics and International Relations in East Asia) 

๑.๔ ๔๓๕ ๒๖๕ สันติภาพ ความยุติธรรม และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง        ๓(๓-๐-๖) 
(Peace, Justice and Conflict Transformation) 
 

  ๒. เพ่ิมรายวิชาเลือกของสาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๑ รายวิชา ดงันี้ 
        ๒.๑ ๔๓๕ ๒๕๙ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโลกสมัยใหม่           ๓(๓-๐-๖) 

  (Southeast Asia in the Modern World) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติม จ านวน ๔ รายวิชา และเพ่ิม
รายวิชาเลือกของสาขาวิชาโทรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ จ านวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 
   เพื่อการสื่อสารทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทั่วไป ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของนางสาวแพรพลอย อยู่คง รหัสประจ าตัว 
๐๕๖๐๐๒๗๘ จากค่าระดับคะแนน F เป็น B เนื่องจากขาดสอบปลายภาคเพราะป่วยต้องเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลและได้เข้าสอบปลายภาคในภายหลัง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๒ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ของนางสาวแพรพลอย อยู่คง      
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๒๗๘ จากค่าระดับคะแนน F เป็น B ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง คณะ       
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เพ่ิมเติมรายละเอียดการควบคุมความเสี่ยง ปัจจัยภายใน 
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๗  โดยเพ่ิมข้อความ “คณะฯ  ติดตามและเสนอความเห็นต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ      
ขออัตราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุราชการกลับคืนมายังคณะฯ”  และเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยง  คณะ
อักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามท่ีได้แก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของหน่วยงานภายใน 

คณะอักษรศาสตร์ (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ได้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
ภาควิชาปรัชญา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี ๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ได้พิจารณาโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้  
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ เนื้ อ ห า ว า ร ส า ร ส าข า
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน ๕๐,๐๐๐ ๒ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ 

รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่ นายอธิบดี              
ชลสกุลถาวร  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๔๑๖  เนื่องจากได้รับรางวัลชมเชย  จากการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอด
มงกุฎ  ครั้งที่ ๑๓ จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร  ณ สถาบันราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตศาลายา  เมื่อวันที่           
๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่   นายอธิบดี        
ชลสกุลถาวร  รหัสประจ าตัว  ๐๕๕๙๐๔๑๖  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)   ตามหลักเกณฑ์ใน
ประกาศคณะอักษรศาสตร์  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่
นักศึกษาโดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ นางสาวธนิษฐา อินทสุวรรณ ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
สรุปเรื่อง ตามที่นางสาวธนิษฐา อินทสุวรรณ ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ จึงประสงค์ขอรับเงินรางวัลแก่ผู้ที่
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท  เป็นเงินจ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวธนิษฐา 
อินทสุวรรณ  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษรศาสตร์  เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษา  การฝึกอบรม  และการวิจัยแก่บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการ     
โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานคณะอนุกรรมการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรของคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๒  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ  ถาวรเวช 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์ 

และให้เสนอประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ (ร่าง) ข้อเสนอการปรับปรุงสิทธิ์สวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท 

ชั่วคราว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้เสนอ (ร่าง) ข้อเสนอการปรับปรุงสิทธิ์สวัสดิการให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อเสนอการปรับปรุงสิทธิ์สวัสดิการให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


