
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดฝ่ีายมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรชัญา กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทัมา  ฑีฆประเสริฐกลุ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สาวติรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา  รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิริรตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๒ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๓ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๒ อาจารยจ์ิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๕  สงิหาคม  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่   ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๙  สงิหาคม  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  สิงหาคม  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.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

362 110 English for Art and 
Design โดยบรรยายเร่ือง  
"Reading and Listening 
Comprehension" 

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 ก.ค.  
และ 2,9 ส.ค.62 

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
 

กรรมการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธ์ุ 

กรรมการประเมินผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

31 ก.ค.62  
เป็นต้นไป 

 
 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

English for Communication 
Skills 

Graduate Education Section, 
Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital 

16 ส.ค.62 Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital 

2 อ.ดร.พิภู บุษบก ชุมชนชาวจีนภายใต้ร่ม 
พระบรมโพธิสมภาร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

7 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

3 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธ์ุ 

สถาบันกษัตริย์ในกฎมณเฑียรบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

7 ส.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

4 อ.วีณา วุฒิจํานงค์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
"ศิลปะการเขียนและแต่งคํา
ประพันธ์ 1" 

สถาบันสุนทรภู ่ร่วมกับ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

7 และ 9 
ส.ค.62 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ผศ.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

วิทยากรอบรมโครงการเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติทางดนตรีสําหรับ 
ครูดนตรี (การปฏิบัติเคร่ืองดีด สี) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3 4 10 
และ 11 
ส.ค.62 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

Increasing Capability (INCap) 
in Data Science for Module 
Output Statistics (MOS) and 
bias Correction to Short-
term and Seasonal Weather 
Forecast 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
(องค์การมหาชน) 

5-9 ส.ค.62 สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ํา  
(องค์การมหาชน) 

ไม่เบิก 

2 
3 
 

4 
 

5 

อ.ธีรัช  รําแพนเพชร 
ผศ.ดร.บารมี 

เขียววิชัย 
ผศ.ดร.บูลย์จีรา 

ชิรเวทย์ 
ผศ.ดร.พิมลาพร 

วงศ์ชินศรี 

 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานการประเมิน
ความสามารถทางภาษาของ
สหภาพยุโรป (CEFR) 

 
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
14-18  

ส.ค.62 

 
โรงแรมไมด้า แกรนด์ 
ทวารวดี นครปฐม 

 
ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช ้
จ่าย 

6 อ.ดร.ศิบดี 
นพประเสริฐ 

ร่วมงานเสวนาวิชาการความริเร่ิม
แถบและส้นทาง Belt and Road 
Initiative: BRI 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 6 ส.ค.62 โรงแรมปทุมวัน  
ปรินเซส กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

7 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองเร่ืองสั้น 

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

5 ส.ค.62 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25-30 ก.ค. 62 - 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 ก.ค.- 
1 ส.ค.62 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงร่างวิจัย สํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย 2 ส.ค.62  
เป็นต้นไป 

- 

4 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการ Viridian  
E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร  

12-25 ก.ค.62 - 

5 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัติ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จํานวน 2 เร่ือง 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

26 ก.ค.- 
9 ส.ค.62 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศของผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เดินทางไป
ปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือติดต่อกับ (๑) Cyber Hankuk 
University of Foreign Studies (๒ ) Center for Korean Language and Culture, Hankuk University of 
Foreign Studies และ (๓) Busan University of Foreign Studies น้ัน มหาวิทยาลัยทั้ง ๓ แห่ง ยินดีที่จะทํา
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ( ไม่มี ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอปรับปรุงแผนปฏิบติังาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ของภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ การขอรับทุนสนับสนุนและเงินรางวัล 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒.๑ อาจารย์สนุทร ี โชติดิลก ขอรับทุนสนับสนนุการจัดทาํเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน
การจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๓๒ - ๕๙ ภาษาในสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ และได้
เสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา         
๔๑๑ ๒๓๒ - ๕๙ ภาษาในสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์    และให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  โดยแบ่งจ่าย
เป็น ๒ งวด งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนา 
   นักวิจัย สําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับอนุมัติ
ให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย
ทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่      
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน 
๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับ 
   รางวัลจากการประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่กลุ่มนักศึกษา
ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวเบญญาภา อยู่ออง รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๕๗ 
   ๒. นางสาวมัชฌิมา  วงศ์มูล รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๖๙ 
   ๓. นางสาวสุพัตรา  นิลรัตน์ รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๖๓ 
   ๔. นางสาวสุภิชญา  ใจหลี รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๗๕ 
   ๕. นางสาวกุสุมา  สองเมือง รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๗๖๐ 
 
  เน่ืองจากได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเต้น K-POP โครงการครบรอบ ๓๐ ปี สถาบัน
สอนภาษา มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ที่จัดขึ้นโดยสถาบันสอนภาษา มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่ นางสาวเบญญาภา 
อยู่ออง รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๒๕๗  นางสาวมัชฌิมา  วงศ์มูล รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๖๙  นางสาวสุพัตรา  
นิลรัตน์ รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๖๓  นางสาวสุภิชญา  ใจหลี รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๔๗๕  และ นางสาวกุสุมา  
สองเมือง  รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๗๖๐  เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา 
โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
  คณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๒ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงนิรางวัล 

๑. บทความวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์เด่ียวระนาดเอกเพลงนารายณ์แปลงรูป สามช้ัน : 
กรณีศึกษา  
    พันโทเสนาะหลวงสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ) 
 เผยแพรใ่น Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์  
    สังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ ๑๒ ฉบับที ่๔ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒: ๔๐-๕๒. 
 ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.กฤษณพงศ์  ทัศนบรรจง 

ข้อ (ข) ๓) 
๖,๐๐๐ บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑)

๒. บทความวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการออกแบบสื่อสร้างสรรค์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
สําหรับ 
    รายวิชา ๔๕๐ ๑๒๑–๕๔ และ ๔๕๐ ๑๒๘–๕๙ ศิลปะการแสดงเอเชียร่วมสมัย 
 เผยแพรใ่น การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐,  
    มหาวิทยาลยัหาดใหญ่, วันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 ผู้ขอรับทุน  ผูช่้วยศาสตราจารย์ มุจรินทร ์ อิทธิพงษ์ 

ข้อ (ข) ๖) 
๒,๐๐๐ บาท 
(ระดับชาติ) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๘,๐๐๐ บาท 
 (แปดพันบาทถ้วน)  

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ การรายงานการดําเนนิงานตามแผนปฏิบติังาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสีย่งคณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์
แล้วน้ัน เพ่ือเป็นการติดตามการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว งานบริหารและธุรการจึง
ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเส่ียงคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์แล้วน้ัน 
เพ่ือเป็นการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว งานบริหารและธุรการจึงติดตามผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ น้ัน ปรากฏผลการประเมินคุณภาพทั้ง ๑๘ หลักสูตร 
ดังน้ี 
 

ลําดับที ่ หลักสูตร คะแนนประเมิน 
๑ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ๓.๓๗ 
๒ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ๓.๑๘ 
๓ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ๓.๖๕ 
๔ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ๓.๖๗ 
๕ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๓.๔๐ 
๖ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ๓.๗๑ 
๗ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการแสดงศึกษา ๓.๖๐ 
๘ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย ๓.๓๖ 
๙ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ๓.๙๔ 
๑๐ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ๓.๗๔ 
๑๑ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ๓.๕๔ 
๑๒ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออก ๓.๕๒ 
๑๓ อักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียศึกษา ๓.๕๗ 
๑๔ อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ๓.๗๕ 
๑๕ อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ๓.๓๙ 
๑๖ อักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๓.๕๑ 
๑๗ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ๓.๕๑ 
๑๘ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ๓.๔๕ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ การดําเนนิงานด้านการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค ์
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
   บทความวิจัยและผลงานลกัษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย เสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/
ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑๓ ราย ได้แก่ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์   พิระสันต์ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร   นุ่มทอง 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา   ท้วมสุข 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.นํ้าทิพย์   วิภาวิน 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์   ลิมปนุสรณ์ 
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี   ชีวินศิริวัฒน์ 
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ   วิจิตรโสภณ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรันธรา   ศรีอุทัย 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์รําไพ   เปรมสมิทธ์ 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐชัย   ชัยสนิท 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤติย์   น่ิมสมบุญ 
๑๒.  อาจารย์ ดร.พลภัทร   เหมวรรณ 
๑๓.  อาจารย์ ดร.ศิริพร   เลิศไพศาลวงศ์ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๑๓ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ กําหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย เสนอกําหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเปิดรับจํานวน ๒ รอบ รอบละ ๒ เดือน ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐

 
  รอบที่ ๑ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
  รอบที่ ๒ เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกําหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และ
การสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔.๓ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดทา้ยแก่บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์       ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญา
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ร้อยละ ๒๐ ของ

ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

๑ การวิเคราะห์เน้ือหาวารสารอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต 
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง 

๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐,๐๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์    
งวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต และอาจารย์ ดร.
จุฑารัตน์  ช่างทอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔.๔ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์  ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์    ในการประชุมครั้งที่    
๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้พิจารณาการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ แล้วอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ จํานวน ๒ โครงการ ดังน้ี  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑

 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ ความคิดทางการเมืองเร่ืองการประกาศให้พรรค
คอมมิวนิสต์อินโดนีเซียเป็นองค์กรผิดกฎหมาย
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (ค.ศ.๑๙๖๕-๑๙๖๗) 

อาจารย์ตวงทิพย์  พรมเขต ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ปี 

๒ การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ด้วยแรงบันดาล
ใจจากเคร่ืองกระดาษประกอบพิธีกรรมจีนด้วย
วัสดุทางเลือกเพ่ือลดปัญหามลภาวะทางอากาศ 

อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 
อาจารย์อันนา  คือเบล 

๑๐๐,๐๐๐ ๒ ปี 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนบาทถ้วน)

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗ ให้แก่บุคลากรจํานวน ๒ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕ การดําเนนิงานด้านหลักสูตร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑  การปรบัปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา ฉบบัปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา ประสงค์จะขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสตูรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่ ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน* 
๒. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ ๒. อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ ๓. อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
๔. อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง* ๔. อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน* ๕. อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงศ์ 

หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๒  ภาควิชาปรัชญา ขอปิดและเปิดรายวิชาเพิ่มเปน็กรณพีเิศษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอปิดรายวิชาและเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ดังน้ี 
  รายวิชาที่ขอปิด จํานวน ๘ รายวิชา ได้แก่ 

๑. รายวิชา ๔๓๓ ๒๒๑ - ๕๙  Philosophy of History 
๒. รายวิชา ๔๓๓ ๒๒๐ - ๕๔  Philosophy of History 
๓. รายวิชา ๔๓๓ ๒๖๐ - ๕๙  Korean Philosophy 
๔. รายวิชา ๔๓๓ ๒๗๗ - ๕๙  Korean Philosophy 
๕. รายวิชา ๔๓๓ ๒๖๑ - ๕๙  Japanese Philosophy 
๖. รายวิชา ๔๓๓ ๒๗๘ – ๕๔  Japanese Philosophy 
๗. รายวิชา ๔๓๓ ๒๔๘ - ๕๙  Philosophy and Cartoon 
๘. รายวิชา ๔๓๓ ๒๔๖ – ๕๙  Philosophy and Cartoon 

  รายวิชาที่ขอเปิด จํานวน ๑ รายวิชา ได้แก่ 
๑. รายวิชา ๔๓๓ ๒๕๙ - ๕๙  Selected Issues in Chinese Philosophy 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปิดรายวิชา จํานวน ๘ รายวิชา และเปิดรายวิชา 
จํานวน ๑ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๓ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต  

ประจําปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษาแจ้งว่า นางสาวณัฐพัชร์  โอวาทวรรณสกุล รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๕๙ 
ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชา มศว.๑๔๑  ชีวิตในโลกดิจิทัล   ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กับรายวิชา 
๔๑๐ ๑๐๓ ทักษะการรู้สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตของ 
นางสาวณัฐพัชร์  โอวาทวรรณสกุล รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๕๙ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๔ การยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ วัฒนธรรมไทย
สําหรับชาวต่างประเทศ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใหแ้ก่ Ms. Leonie Sauer  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๓

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๐๐ ๐๐๔ 
วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่ Ms. Leonie Sauer 
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ กบม. ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๕ ภาควิชาภาษาไทย ขอส่งรายชื่ออาจารย์พิเศษ หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาไทย เพิ่มเติม 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์สง่รายช่ืออาจารย์พิเศษ หลักสตูรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ืออาจารย์พิเศษ หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนดให้หลักสูตรดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ น้ัน งานบริหารและธุรการได้รวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ   ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร           
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และวงเงินจัดสรรของหน่วยงาน 
   ภายในคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้จัดทําข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และวงเงิน
จัดสรรของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๔

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) และ
วงเงินจัดสรรของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ขออนุมัติค่าของที่ระลึกแก่บุคลากรของคณะฯ ที่ถึงแก่กรรม 
  
สรุปเรื่อง ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และได้ปฏิบัติงานในคณะอักษรศาสตร์ด้วยความเรียบร้อยเป็นระยะเวลา  ๒๒  ปี 
๔ เดือน  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔  มีสิทธ์ิได้รับมอบของที่ระลึกเป็นทองคําหนัก ๒ สลึง คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติค่าของที่ระลึกดังกล่าว 
  
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าทองคําหนัก ๒ สลึง เพ่ือเป็นของที่ระลึกให้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๙ การขอเคร่ืองหมายเกียรติคณุและของทีร่ะลึกของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  

ชัยสิงห์กานานนท์  
 
สรุปเรื่อง ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา ถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และได้ปฏิบัติงานในคณะอักษรศาสตร์ด้วยความเรียบร้อยเป็นระยะเวลา  ๒๒  ปี 
๔ เดือน จึงสมควรเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ให้ได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของท่ี
ระลึก 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ   ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  
ชัยสิงห์กานานนท์   ให้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก และให้เสนอกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐ การดําเนนิการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  
 
สรุปเรื่อง ตามที่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  แล้วน้ัน      คณะกรรมการสรรหา   
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง จึงขอให้คณะฯ พิจารณาดําเนินการเสนอช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๕

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และให้เสนอคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ ความคืบหน้าของการจัดโครงการอักษราวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง หัวหน้างานบริการการศึกษาแจ้งความคืบหน้าในการจัดโครงการอักษราวิชาการ     ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่า บัดน้ี  คณะกรรมการดําเนินงานได้ประกาศรายช่ือผู้เข้าแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการ
อักษราวิชาการ ประจําปี ๒๕๖๒ และดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใช้
ในการเตรียมกิจกรรมแล้ว ในส่วนของบอร์ดที่ใช้ในการจัดกิจกรรม   ได้รับแจ้งจากเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 
ว่าจะนําบอร์ดตามจํานวนที่ภาควิชาแจ้งความประสงค์ไว้  ไปวางไว้หน้าห้องที่จะใช้จัดกิจกรรม ไม่เกินวันพฤหัสบดี
ที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  และให้นักศึกษาสามารถนําบอร์ดเข้าไปติดต้ังในห้องได้ ต้ังแต่วันศุกร์ที่  ๒๓  สิงหาคม 
๒๕๖๒  
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐ น. 
 
        

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


