
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๙/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ 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 อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ลาประชุม 
๓ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย   
๒ อาจารย์ ดร.ภูรดา  เซ่ียงจ๊ง   
๓ นางสาวศศินนัท์  ระวสิะญา   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  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 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ไปน าเสนอผลงานวิชาการ 
 2 เรื่องคือ “Integration of Genre 
Analysis and CLIL in an EFL 
Higher Education Context” และ 
 "Teaching Writing for Science: 
In Tune with the Value of 
Learning of Language and 
Content" 

LIF2019-6th International 
Language in Focus 
Conference Language, 
Research, And Teaching 
in the 21th Century 

2-4 พ.ค.62 เมืองดูโบรนิก  
สาธารณรัฐโครเอเชีย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

  1 อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

01999032 ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน   

18,25 เม.ย. และ 
2 พ.ค.62 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

  2 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

465326 การวิจารณ์วรรณคดีไทย 
โดยบรรยายเร่ือง "การวิจารณ์บท
ละคร" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

26 พ.ค.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

  1 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธเ์รื่อง "การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงทฤษฎีของกระบวนการทาง
ปัญญาในการนึกภาพเพือ่เสริมสร้างทางทักษะการคิดเชิง
พื้นทีข่องนักศึกษาครู" 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

10 พ.ค.62 

 
วิทยำกร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.Graham 
Brocklehurst 

โครงการเพลินอิงลิช 
ปีการศึกษา 2561 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 เม.ย.62 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   2 อ.ดร.Yeonju 
LEE 

Thai History and Modern 
Society 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

24 เม.ย.62 โรงแรมรอยัล เบญจา 
กรุงเทพฯ 

   3 อ.ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง 

การอา้งอิงขอ้มูล การเขียน
บทคัดย่อ และการเผยแพร่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

1 เม.ย.62 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   4 อ.เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักด ี โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อ
สอบ TOEIC คร้ังที่ 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25-30 
มี.ค. และ 

 1-4 เม.ย. 62 

- 

   5 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- เทคนิคการน าเสนอโครงการวิจัย
และผลงานวิจัยภาษาอังกฤษให้
ได้รับการตอบรับในเชิงบวก 

กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 เม.ย.62 กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาต"ิ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25-26  
ก.ค.62 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   6 ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ - โครงการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรสนับสนุนความกา้วหน้า
ทางวชิาการของคณาจารย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(ระยะที่ 2) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 27-28  
มี.ค.62 

โรงแรม เดอะ รอยัล 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 

วิทยำกร (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   7 อ.ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ อบรมนักเรียนเพื่อคัดเลอืกเป็น
ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ รอบที่ 2 

มูลนิธิส่งโอลิมปิกวิชาการ
และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา   

17 เม.ย.- 
3 พ.ค.62 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ - ประชุมวิชาการ ปขมท. 
ประจ าปี 2562 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8-10 พ.ค.62 กระบ่ีรีสอร์ท อ าเภอเมอืง 
จังหวัดกระบ่ี 

ไม่เบิก 

  - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ปขมท.ชุดที่ 20 คร้ังที่ 
2/2562 และประชุม
คณะกรรมการ ปขมท.สมัย
สามัญ คร้ังที่ 88 (1/2562) 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงานและลูกจา้ง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
(ปขมท.) ชุดที่ 20 

5-6 เม.ย.62 มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

ไม่เบิก 

2 น.ส.นฤมล 
อุปริมพาณิช 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบฐานข้อมูลส าหรับ Big 
Data ด้วย MongoDB 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 เม.ย.62 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

3 ศ.ดร.บุษบา  
กนกศิลปธรรม 

- ร่วมประชุมรายงาน
ความกา้วหน้าและประชุมหารือ
ชุดโครงการทา้ทายเร่ือง  
"ปัจจัยปัญหาความสามารถ 
ในการใช้ภาษาอังกฤษของ 
คนไทย : กลยุทธแ์ละนวัตกรรม
ในการแก้ปัญหา" 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย  

27 เม.ย.62 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ไม่เบิก 

  - ประชุมแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเรื่อง "การจัดต้ัง
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัติ
กรรม และบทบาทของ วช.ใน
ฐานะส านักงานการวิจัย
แห่งชาต"ิ 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต ิ

20 เม.ย.62 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

4 อ.ปรียาภรณ์  หม่ืนราช งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ : 
หลักการ แนวคิดและทิศ
ทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่
พัฒนาพื้นทีข่องประเทศไทย 

ส านักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 พ.ค.62 ส านักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไม่เบิก 

5 อ.ดร.พิภู  บุษบก ร่วมรับฟังการน าเสนอผลการ
ด าเนินโครงการและการระดม
สมองพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ผ่าน Multi Mentoring 
System 

ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย 

25 เม.ย.62 ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

6 อ.ดร.สิรินาถ 
ศิริรัตน์ 

2019 Korean Teachers 
Workshop 

Korean Education Center 
in Thailand, Embassy of 
the Republic of Korea 

2 เม.ย.62 Jazzotel Hotel 
Bangkok 

ไม่เบิก 

7 อ.ดร.สุนทรี 
โชติดิลก 

วิวัฒนาการแบบเรียนไทย ส านักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรม
ศิลปากร    

26 เม.ย.62 หอสมุดแห่งชาติ ทา่
วาสุกรี กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

 

กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

15 มี.ค. 
5- เม.ย.62 

- 

2 อ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
ภาษาไทย "ววิิธวิจัยภาษาไทย" 
คร้ังที่ 2 

25 มี.ค.- 
12 เม.ย.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์
ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

29 มี.ค.- 
20 เม.ย.62 

- 

3 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการน าเสนอ
ผลงาน "โครงการประชุมทาง
วิชาการของนิสิต/นักศกึษาระดับ
ปริญญาตรี 3 สถาบัน ประจ าปี 
2562" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

24 เม.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

4 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

21 มี.ค.- 
22 เม.ย.62 

- 

5 นายสิทธิชนะชัย 
จิระศิริโชติ 

เดินทางไปรับนักเรียนทุน
พระราชทานประจ าปีการศึกษา 
2562 ตามโครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลอืแก่ราชอาณาจักร
กัมพชูา 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

24-25 เม.ย.62 ด่านคลองลึก อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

6 อ.ดร.สิริชญา 
คอนกรีต 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 มี.ค.- 
12 เม.ย.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

25 เม.ย.- 
5 พ.ค.62 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา   

นิพัทธ์สุขกิจ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ อาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้เสนอ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๒  และท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงมีมติอนุมัติให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ตั้งแต่
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงการเปิดรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๕ การเขียนรายงานการวิจัย  
จาก “ภาคการศกึษาปลาย”  เป็น  “ภาคการศึกษาต้น” 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเปลี่ยนแปลงการเปิดรายวิชา ๔๑๒ ๒๐๕ การเขียนรายงาน   
การวิจัย จาก “ภาคการศึกษาปลาย”  เป็น  “ภาคการศึกษาต้น”  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
   นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ประสงค์ขอรับรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ จากการเผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง “Killing Heinz”, aber 
Ziel(-sprache) nicht getroffen: Grammatische Probleme thai-landischer Lernender beim Ausdruck 
zielgerichteter Handlungen im Deutschen ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิช าการ IDT 2017 
BRUCKEN GESTALTEN-MIT DEUTSCH VERBINDEN: Menschen-Lebenswelten-Kulturen จัดโดย สมาคม
ครูเยอรมันนานาชาติ ร่วมกับ Fribourg University ณ สมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – 
๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ ดังกล่าวให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาปรัชญา ขอปรับแก้ มคอ. ๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   ปรัชญา รายวิชา ๔๓๓ ๒๑๒ สัมมนาปรัชญา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญาประสงค์ปรับแก้ข้อมูลใน มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รายวิชา ๔๓๓ ๒๑๒ สัมมนาปรัชญา โดยแก้ไขรายละเอียดหน่วยกิต จาก “๓ (๒-๒-๕)” เป็น 
“๓ (๓-๐-๖)”  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ข้อมูลใน มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งและด าเนินการให้บริการตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  
   (Vending Machine)  
 
สรุปเรื่อง บริษัท ซี. พี. ออล์ล จ ากัด (มหาชน) ประสงค์ขอเช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 
(Vending Machine) 7-Eleven โดยมีรายละเอียดการเช่าพื้นที่บริการ ดังนี้ 
  ๑. เช่าพ้ืนที่บริเวณชั้นล่างภายในอาคารคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือติดตั้งตู้ Vending Machine ขนาด ๒ ตารางเมตร จ านวน ๑ ตู้ 
  ๒. ระยะเวลาการเช่า ๖ เดือน 
  ๓. ค่าเช่าพื้นที่จุดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน รวมค่าไฟฟ้า 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ ประสานงานกับบริษัท ซี. พี. ออล์ล จ ากัด 
(มหาชน) ในการเช่าพ้ืนที่ติดตั้งตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) 7-Eleven โดยก าหนดอัตราค่าเช่า
พ้ืนที่ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ค่ากระแสไฟฟ้าให้แยกเก็บตามท่ีใช้จริง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษา 
   ฝรั่งเศส  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

(วาระลับ)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗  นักศึกษากระท าผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ ในการสอบรายวิชา ๔๔๑ ๒๔๐  
   ภาษาจีนธุรกิจ ๑ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การรับนักศึกษามาศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hamburg University 
 
สรุปเรื่อง Hamburg University ประสงค์จะส่งนักศึกษามาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา จ านวน ๑ คน ได้แก่ Mr.Charly 
Oscar Merkle ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษา และให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  
ศศิธรามาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับ Mr.Charly Oscar Merkle จาก Hamburg 
University มาศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา 
โดยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน ทั้งนี้ ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการของนักศึกษาดังกล่าว และให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ The University of Languages and International Studies  

ขอท าความร่วมมือทางวิชาการ 
  
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแจ้งว่า The University of Languages and 
International Studies ประเทศเวียดนาม ประสงค์ขอท าความร่วมมือทางวิชาการกับคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้จัดท า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๙/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง The 
University of Languages and International Studies ประเทศเวียดนาม กับ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


