
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๖/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชริมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๖ อาจารยเ์นาวรตัน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หวัหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๑๐ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๔ อาจารยส์าวติรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อตัตวิรยิะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารยจ์ิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๕ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๗ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักบริหารงานทัว่ไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ลาประชุม 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ปัณณทัต 
โพธิเวชกุล 

FM201 Basic Acting For Film  คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

14 ม.ค.- 
11 พ.ค. 

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

2 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

FA99991 สัมมนาทางดนตรี โดย
บรรยายเร่ือง "การวิจัยเชิง
สร้างสรรค์ทางดนตรีไทย" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 มี.ค.62 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
วิทยากร 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง - เสวนาวิชาการเร่ือง "คนรุ่นใหม่ 
หัวใจประชาธิปไตย : การตื่นรู้... 
สู่ประชาธิปไตย 

กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 มี.ค.62 บริเวณหน้าอาคาร 
เพชรรัตน-สุวัทนา  
(ตลาดอินดี้) 

  - เสวนาวิชาการเร่ือง "ครูบาใหม่ : 
ศาสนาพุทธของประชาชน" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 มี.ค.62 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

The 6th Editor's Workshop ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 26 มี.ค.62 โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

2 อ.นวัต  เลิศแสวงกิจ โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์
และนานาชาต ิ"KMUTNB 6th 

International art and 
Design Workshop 2019" 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ  

1-4 มี.ค.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ไม่เบิก 

3 อ.ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล Lire et enseigner la 
littérature francaise du 
21e siècle 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 มี.ค.62 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ไม่เบิก 

4 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพัทธนันท ์

ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ  
"15 ปี สมชาย นลีะไพจิตร 
และเสียงจากผู้สญูหาย" 

สถานทูตเนเธอร์แลนด์ 
ประจําประเทศไทย รวมกับ 
Cross Culture Foundation 
(CrCF) และ Amnesty 
International Thailand 

12 มี.ค.62 สถานทูตเนเธอร์แลนด์ 
ประจําประเทศไทย 

ไม่เบิก 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารสักทอง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 

15 ก.พ.- 
15 มี.ค.62 

- 

2 ผศ.บุญส่ง 
ชัยสิงห์กานานนท์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

26 ก.พ.- 
8 มี.ค.62 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

25 ก.พ.- 
11 มี.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

27 ก.พ.- 
8 มี.ค.62 

- 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุน 
   สนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงาน 

สายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุน
ส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและ
ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นเงิน 
๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์    ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชนจ์ากการบริการวิชาการ และแผนทํานบุํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เสนอ (ร่าง)  แผนบริการวิชาการ
และการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๒  และ (ร่าง) แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และ แผนการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามรายละเอียด 
ที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวมและสรุปรายงานผลการตรวจสอบการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๕ หลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงานตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕ หลักสูตร ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การสมัครรับเงินบริจาคผ่านระบบ E-donation 
  
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอโครงการรับเงินบริจาคผ่านระบบ E-donation เพ่ือให้
รับบริจาคเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโครงการรับเงินบริจาคผ่านระบบ E-donation และให้
เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การจัดทําสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน เพื่อใช้ 
   ประกอบการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จะครบวาระการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกําหนดให้คณะฯ ประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้ได้
ความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการของส่วนงาน เพ่ือใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ทั้งน้ี คณะฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในคณะฯ เสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการเพ่ือใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง และมีหน่วยงานที่เสนอความคิดเห็น จํานวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบความคิดเห็นเก่ียวกับสถานภาพ สถานการณ์ และความ
ต้องการเพ่ือใช้ประกอบการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ตามรายละเอียดที่เสนอ 
และให้เสนอสํานักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิและเกียรติบัตร 
   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แจ้งให้คณะฯ  เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือขอพระราชทานปริญญา
กิตติมศักด์ิและเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ    ในการน้ี ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์เสนอช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  จํานวน  ๒  รายช่ือ  เพ่ือขอรับพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ  ได้แก่ 

๑. ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร 
๒. ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ 

  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร และ 
ศาสตราจารย์อนันต์ชัย  เลาหะพันธุ  เพ่ือขอพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ  และให้เสนอ
กองกลางต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   มหาวิทยาลัยแทนตําแหน่งที่ว่างลงจํานวน ๑ ตําแหน่ง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยนายโสภณ  สุภาพงษ์  ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้ังแต่วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  ทําให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ว่างลงจํานวน  ๑  ตําแหน่ง  มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ  พิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกิน  ๑  ช่ือ  (สาขาเช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร/ทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ/เอกชน)  โดยคณะฯ ได้แจ้งให้หน่วยงานภายในเสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการน้ี  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้เสนอช่ือ  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ                
รตะนานุกูล 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล 
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้เสนอคณะกรรมการสรรหากรรมการ
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การลบผลลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่นางสาวพรทิวา  ลาซ่อน รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๖๒๗  ได้ ย่ืนคําร้องขอผ่อนผัน
ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เน่ืองจากมีปัญหาทางด้านการเงิน โดยจะนําเงินมาชําระ
ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ แต่นางสาวพรทิวา  ลาซ่อน มิได้นําเงินมาชําระในวันดังกล่าวและมีความเข้าใจ
ว่ามหาวิทยาลัยได้ลบผลการลงทะเบียนไปแล้วจึงมิได้เข้าสอบในรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้ลบผลการลงทะเบียนฯ ดังกล่าว ดังน้ัน จึงขอให้ลบผลการลงทะเบียน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของนางสาวพรทิวา  ลาซ่อน รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๖๒๗ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ลบผลการลงทะเบียนของนางสาวพรทิวา  ลาซ่อน 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๙๐๖๒๗ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และให้นางสาวพรทิวา  ลาซ่อน ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยอนุญาตให้กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๓ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่  ๓  จํานวน  ๑  โครงการ ดังน้ี  
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ใน
วาทกรรมเรื่องตลกในหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต 

อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ๕๐,๐๐๐ ๑ ปี 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓  ให้แก่ อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก เป็นเงินทั้งสิ้น 
๕๐,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐ การขออนุมัติทุนอุดหนนุการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษา 
   คณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๓ โครงการ ดังน้ี 
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ การต้ังถิ่นฐานของชาวจีนยูนนานในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

นางสาวคัทริน  จันทรเกษม 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๕๘๒ 

๕,๐๐๐ ๕ เดือน 

๒ การท่องเที่ ยวบริ เวณรถไฟฟ้าเมืองฉงช่ิง 
ประเทศจีน 

นางสาวอนงค์สุดา  ชวดสุวรรณ์ 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๖๔๐ 

๕,๐๐๐ ๑๒ เดือน 

๓ การจัดการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ นางสาวลลิลทิพย์  กระแสกลาง 
รหัสประจําตัว ๐๕๕๘๐๗๐๕ 

๔,๘๖๙ ๑๒ เดือน 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๔,๘๖๙ บาท  
(หนึ่งหม่ืนสีพ่นัแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๓ โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๖๙ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๑ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์  จํานวน  ๕  เรื่อง  
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๕ เรื่อง ดังน้ี 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 

1. บทความวิจัย เร่ือง Status of Traditional Thai Music Education in Thai Universities  
 เผยแพร่ใน The Asian Conference on Education 2018, The International Academic Forum 
   (IAFOR), Toshi Center, Tokyo, Japan, October 13-15, 2018.  
 ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 

ข้อ (ข) 5)  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

2.  บทความปริทัศน์ เร่ือง When a Buddhist Monk is Gay in Virtual World: 'Phra Noppadol 
   Siriwangso' Face Facebook Page  
 เผยแพร่ใน International Conference Commemoratiing the 60th Anniversary of Korea - 
   Thailand Diplomatic Relations. Hankuk University of Foreign Studies.  
   October 5-6, 2018. 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน 

ข้อ (ข) 5)  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

3.  ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Line and Structure 
    เผยแพร่ใน International Art and Design Invitation Exhibition, The Korean Association of 
   Art & Design and Burapa University, February 11-15, 2019 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธ์ิชัย จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ (ข) 7) (1)  
10,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

4.  บทความวิจัย เร่ือง ความเป็นธรรมในทัศนะของพุทธศาสนาเถรวาท 
 เผยแพร่ใน วารสารปณิธาน ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561): 362-399. 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน 

ข้อ (ข) 3)  
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 

5. บทความวิจัย เร่ือง ตัวละครจากวรรณคดีไทยในบทเพลงไทยสากล: ความนิยมและวิธีการนําเสนอ 
 เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบบัภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
   และศิลปะ, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-ก.พ.2562): 274-293. 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร 

ข้อ (ก) 5), (ข) 3)  
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1) 
(แบ่งสัดส่วนร้อยละ 50) 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
25,000 บาท 

(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๕ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษประสงค์ขอปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จากเดิมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแผนการเปิดหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากเดิมภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


