
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

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

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจยั กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร ์ อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปญัญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารกัษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธก์ุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนสุรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สาวติรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมโิคกรักษ ์ หวัหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.สิรนิาถ  ศิรริตัน์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพทัธนนัท ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๑ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน ลาประชุม 
    
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๒ อาจารยจ์ิตรนันท์  กล่ินน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพเิศษ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๒  เม่ือวันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  กันยายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ (วาระพเิศษ)  เม่ือวันจันทร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่        
๑/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แล้วมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้า ๔ 
ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การสรรหาคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําใน
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

จาก “ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจํา แทน ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตะวิริยะนุภาพ ประกอบด้วย 

คณบดี       ประธานกรรมการ 
หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส    กรรมการ 
เลขานุการคณะอักษรศาสตร์    เลขานุการ 
นางมณี  เผือกหอม     ผู้ช่วยเลขานุการ” 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
 

  เป็น “ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจํา แทน ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตะวิริยะนุภาพ ประกอบด้วย 

๑. คณบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา   กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

๓. เลขานุการคณะอักษรศาสตร์    เลขานุการ 
๔. นางมณี  เผือกหอม     ผู้ช่วยเลขานุการ” 

 

จากน้ันรับรองรายงานการประชุมฯ ตามท่ีได้แก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
 

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล วิชา ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.ผุสดี  ดอกพรม ศึกษาดูงานในฐานะอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา
สนเทศศาสตร์เพือ่การศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4-9 ก.ย.62 ประเทศญี่ปุ่น 

2 อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก ประชุมและนําเสนอผลงาน
วิชาการเร่ือง "The Spell of 
Songs for the V-Star 
Training Program of 
Dhammakaya Temple” 

The IUAES 2019  
Inter-Congress "World 
Solidarities" 

27-31 ส.ค.62 Adam Mickiewicz 
University  
สาธารณรัฐโปแลนด ์

 
กรรมการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 อ.ดร.นันทวัลย์ 
สุนทรภาระสถิตย์ 

กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง 
 "6 ตุลาคม 2519 ในนวนิยายไทย หลังเหตุการณ์ 
ทางการเมือง ปี 2553" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

28 ส.ค.62 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

คณะกรรมการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร 
ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ.2563-2567 

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย 

ปี 2563-2567 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ดําเนนิรายการเสวนา กิจกรรม
คํ่าคืนแห่งวรรณกรรม
ภาษาเยอรมัน  

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
ร่วมกับสถานทูตเยอรมัน 
ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ 
ประจําประเทศไทย  

16,18-20  
ก.ย.62 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 
และ CAMP ห้างเมญ่า  
จังหวัดเชียงใหม่ 

   2 อ.ดร.โกสินทร์ 
ปัญญาอธิสิน 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คลินิกวิทยานิพนธ์ : กิจกรรม
เพื่อติดตามการทาํวิทยานิพนธ์ 
(คร้ังที่ 1) 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9 ส.ค.62 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   3 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

เทคนิควิจัยทางด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

16 ก.ย.62 คณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินําถก
บทความประจําห้องศาสนาและ
ความเชื่อในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

6 ก.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 ผศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ วิทยากรแกนนําแนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา  
(THAILAND-DSF) 

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

15 ก.ย.62 โรงแรมเซนจูร่ีพาร์ค  
กรุงเทพฯ 

   6 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปะ 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6 ก.ย.62 สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   7 อ.ดร.ศิบดี 
นพประเสริฐ 

สงครามและสันติภาพ : ว่าด้วย
มหาอํานาจเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และไทย 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  

4 ก.ย.62 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   8 ผศ.ดร.เอกพลณัฐ 
ณัฐพัทธนันท ์

สงครามและสันติภาพ : ความ
ต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลง
ทางทฤษฎีและปรากฏการณ์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

4 ก.ย.62 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

              
ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 
 

2 
 

3 
4 

น.ส.นฤมล  
ปริมพาณิช 

นายสุรเชษฐ์ 
จันทร์สิงขรณ์ 

นายสุรชัย  ใจดี 
นายอุดมพร 

สุวัฒนานนัท ์

 
ชุมชนนักปฏิบัติดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ SUITCop 2019 
หัวข้อ "นโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ" 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
30 ส.ค.62 

 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

5 
 

6 

อ.ดร.นันทวัลย์ 
สุนทรภาระสถิตย์ 

ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ 
 

ประชุมวิชาการ "วิธีวิทยา 
ปัญญาชนกับการก้าวต่อไปของ
ศาสตร์แห่งมนุษย์" 

สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

31 ส.ค.62 โรงแรม AETAS 
Lumpini กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

7 
 

8 

น.ส.บุษกร  
จินต์ธนาวัฒน ์

น.ส.วรรณา  วงษ์ธง 
 

โครงการจัดการความรู้เร่ือง 
"การบริหารโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน" 

กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจนัทร์ 

4 ก.ย.62 กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 

ไม่เบิก 

9 
10 
11 

อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ 
อ.วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา 
อ.อรษา  สิทธิโชติอนันต ์
 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ต่างประเทศ สาขาสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์และศิลปะ 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 ก.ย.62 สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

เบิก 

12 ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ ประชุมคณะกรรมการรางวัล
พานแว่นฟ้า คร้ังที่ 3/2562 

สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

28 ส.ค.62 สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.นันทวัลย์ 
สุนทรภาระสถิตย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

โครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย 
คร้ังที่ 13 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

15-24 ก.ค.62 - 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Veridian E-Journal,  
Silpakorn Universiy 

22-29 ส.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร Language Education 
and Acquisition Research 
Network (LEARN) 

26 ส.ค.- 
10 ก.ย.62 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร MANUSYA 24 ก.ค.- 
14 ส.ค.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journal : Humanities, Arts 
and Social Studies,  
Sipakorn University 

4-30 ก.ย.62 - 

4 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารพิฆเนศวร์สาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

26 ส.ค.- 
9 ก.ย.62 

- 

5 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9-23 ส.ค.62 - 

6 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

31 ก.ค.- 
10 ส.ค.62 

 

- 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

7 รศ.สุวัฒนา 
เลี่ยมประวัติ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 6-29 ส.ค.62 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 ส.ค.- 
13 ก.ย.62 

- 

8 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 ก.ค.-  
8 ส.ค.62 

- 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ  เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ โปแลนด์ ของ อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ได้รายงานผลการเดินทางไป
นําเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง The spell of songs for the V-Star training program of Dhammakaya 
Temple ณ Adam Mickiewicz University ประเทศโปแลนด์  ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้จัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะอักษรศาสตร์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานที่เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ ที ่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ ที ่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ ที ่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ ที ่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ ที ่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ ที ่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ ที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ ที ่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ ที ่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

ครั้งที่ ๑๐ วันจันทร์ ที ่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ ที ่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๒ วันจันทร์ ที ่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๓ วันจันทร์ ที ่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๔ วันจันทร์ ที ่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๕ วันจันทร์ ที ่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๖ วันจันทร์ ที ่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๗ วันจันทร์ ที ่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๘ วันจันทร์ ที ่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๑๙ วันจันทร์ ที ่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๒๐ วันจันทร์ ที ่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๒๑ วันจันทร์ ที ่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๒๒ วันจันทร์ ที ่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๒๓ วันจันทร์ ที ่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ครั้งที่ ๒๔ วันจันทร์ ที ่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑ แนวทางการคดิภาระงานสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
สรุปเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้แจ้งผลการหารือร่วมกับ
คณะวิชาเก่ียวกับแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ค่าตอบแทนการสอนให้จ่ายอาจารย์ผู้สอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ทั้งน้ี 
ปัจจุบันให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการ
เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ผู้ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒.  การคิดภาระงานสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษดําเนินการ ของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปสังกัดคณะฯ  ให้คิดภาระงานสอนได้      
ร้อยละร้อย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้กําหนดแนวทางการบริหารการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป  ของคณะอักษรศาสตร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยการคิดภาระงานสอนวิชาศึกษาทั่วไป       
ที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดําเนินการของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา
ทั่วไปสังกัดคณะอักษรศาสตร์ ให้คิดภาระงานสอนเพียง ๑ กลุ่ม เท่าน้ัน แม้ว่ารายวิชาน้ันจะมีการจัดการเรียนการ
สอนมากกว่า ๑ กลุ่มก็ตาม และไม่นํามาคิดค่าสอนเกินเกณฑ์  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๒ หลักเกณฑ์การจัดสรรคา่ลงทะเบียนและคา่ใช้จ่ายทีเ่ก่ียวข้องกับการจัดการเรียน  

การสอน 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ได้รวบรวมหลักเกณฑ์การจัดสรรค่าลงทะเบียน โดยจําแนกเป็น “หลักสูตรที่
กระจายความรับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไประดับมหาวิทยาลัยให้คณะวิชา” และ “หลักสูตรที่รวมศูนย์ความ
รับผิดชอบวิชาศึกษาทั่วไประดับมหาวิทยาลัย ๘ วิชาไว้ที่มหาวิทยาลัย” ตลอดจนรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๖๔  และ
เพ่ือปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ของคณะอักษรศาสตร์ ดังต่อไปน้ี 
  ๑. ภาระงานสอนของอาจารย์ให้คิดตามที่มีการจัดการเรียนการสอน คาบเรียนใดมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะไม่สามารถนําคาบเรียนน้ันมาคิดเป็นภาระการสอนได้ โดยให้
เริ่มต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

๒. รายวิชาทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่สามารถนํามาคํานวณค่าสอนเกินเกณฑ์ได้ 
รายวิชาน้ันจะต้องมีนักศึกษาแต่ละกลุ่มลงทะเบียนต้ังแต่ ๓๐ คน ขึ้นไป โดยให้เริ่มต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในประเด็นที่ ๑ ส่วนประเด็นที่ ๒ มีการแสดงความคิดเห็น
แตกต่างกัน กล่าวคือ มผีู้เสนอว่าการกําหนดจํานวนนักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องลงทะเบียนต้ังแต่ ๓๐ คนขึ้นไป อาจไม่
เหมาะสม เพราะจํานวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน จึงเสนอให้ยกเลิกค่าสอนเกินเกณฑ์เพ่ือให้การ
ดําเนินการทุกหลักสูตรเป็นไปในลักษณะเดียวกันได้ 
  ทว่ามีผู้เสนอว่าภาระงานเกี่ยวกับหลักสูตรเอเชียศึกษามีอาจารย์ในบางหลักสูตรต้องรับผิดชอบ
มาก การยกเลิกค่าสอนเกินเกณฑ์จึงไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ต้องรับเพ่ิมเติมจากภาระงานในหลักสูตรปกติ 
ประเด็นน้ี จึงมีผู้เสนอให้ใช้แนวทางของการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเรื่องจ่ายค่าตอบแทน
ผู้สอน คือจ่ายค่าตอบแทนผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรเอเชียศึกษาช่ัวโมงละ ๔๐๐ บาท แต่ไม่นับเป็นภาระงาน ทั้งน้ี
ต้องมีภาระงานสอนรายวิชาในหลักสูตรปกติอย่างน้อย ๖ หน่วยกิต/ภาคการศึกษา 
  ด้วยความคิดเห็นที่ยังมีข้อแตกต่างกัน ประธานจึงเสนอว่าขอให้ใช้เกณฑ์ตามประเด็นที่ ๒ ไป
ก่อนที่จะหาแนวทางจัดการเรื่องค่าตอบแทนการสอนเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมมาพิจารณาต่อไป  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓ การเตรียมความพร้อมสาํหรับโครงการซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร ์๓ 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปีงบประมาณ   พ .ศ .๒๕๖๓         
เพ่ือดําเนินการโครงการซ่อมแซมฐานรากและระบบไฟฟ้าของอาคารอักษรศาสตร์ ๓ รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณ
จากเงินรายได้เพ่ือดําเนินโครงการซ่อมแซมสาธารณูปโภคของอาคารอักษรศาสตร์ ๓ คณะฯ จึงเตรียมความพร้อม
ของพ้ืนที่อาคารอักษรศาสตร์ ๓       จัดสรรห้องพักช่ัวคราวให้แก่อาจารย์ในอาคารอ่ืน     และจัดสรรพ้ืนที่อาคาร
อักษรศาสตร์ ๓ อีกคร้ังเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ มีกําหนดการดังน้ี 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 
๑ ภาควิชาสํารวจวัสดุและครุภัณฑ์ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ ส่งคืนวัสดุและครุภัณฑ์ 

ที่ไม่ใช้งานแล้วแก่คณะฯ 
๒ อาจารย์เก็บวัสดุส่วนตัว มกราคม - กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ คณะฯ เตรียมกล่องใส่วัสดุ 

ตามความจําเป็น ๓ ภาควิชาเก็บวัสดุครุภัณฑ์ มีนาคม – เมษายน  ๒๕๖๓ 
๔ อาจารย์ย้ายห้องพักไปยังอาคารอ่ืน พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะฯ จัดสรรพ้ืนที่ 

ตามความเหมาะสม 
๕ อาจารย์ย้ายกลับ 

อาคารอักษรศาสตร์ ๓ 
ยังไม่มีกําหนด โครงการฯ อาจใช้เวลา  

๑-๒ ปี 
 

  ทั้งน้ี คณะฯ เสนอแผนการจดัสรรห้องพักช่ัวคราวของอาจารย์ในพ้ืนที่อาคาร ๕๐ ปี และอาคาร 
วชิรมงกุฎ ตลอดจนแผนการจัดสรรพ้ืนที่อาคารอักษรศาสตร์ ๓ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ดังน้ี 
 
 

ลําดับ ห้อง การจัดสรร หมายเหตุ 
๑ ว.๓๐๘ หมวดวิชาทัศนศิลป์ ๕ ที่น่ัง พร้อมมุมรับรอง ห้องขนาด ๑๐๐ ที่น่ัง 
๒ อ.๕๐-๒๑๘ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ๗ ที่น่ัง ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๓ อ.๕๐-๒๑๙ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ๘ ที่น่ัง ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๔ อ.๕๐-๒๒๓ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ๗ ที่น่ัง ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๕ อ.๕๐-๒๒๔ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ๙ ที่น่ัง ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๖ อ.๕๐-๒๒๕ ห้องรับรอง (โต๊ะอเนกประสงค์ โซฟา เครื่องครัว) ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๗ อ.๕๐-๓๑๕ ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ๗ ที่น่ัง ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๘ อ.๕๐-๓๑๖ ภาควิชาภาษาไทย ๘ ที่น่ัง ห้องขนาด ๘๐ ที่น่ัง 
๙ อ.๕๐-๓๒๐ ภาควิชาภาษาไทย ๖ ที่น่ัง ห้องขนาด ๕๐ ที่น่ัง 
๑๐ อ.๕๐-๓๒๑ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ๗ ที่น่ัง ห้องขนาด ๕๐ ที่น่ัง 
๑๑ อ.๕๐-๓๒๒ ภาควิชาปรัชญา ๖ ที่น่ัง ห้องขนาด ๕๐ ที่น่ัง 
๑๒ อ.๕๐-๓๒๓ ห้องรับรอง (โต๊ะอเนกประสงค์ โซฟา เครื่องครัว) ห้องขนาด ๕๐ ที่น่ัง 

 
ลําดับ แผนการจัดสรรพื้นทีใ่นอาคารอักษรศาสตร์ ๓ 

๑ ยกเลิกห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ช้ัน ๔ ฝัง่ตะวันออก จํานวน ๒ ห้อง และจัดสรรเป็นห้องเก็บวัสดุ
ของคณะฯ 

๒ จัดสรรห้องบริเวณหน้าโถงบันไดกลาง ช้ัน ๔ เป็นห้องเก็บวัสดุของคณะฯ 
๓ จัดสรรห้องริมสุด ช้ัน ๔ ฝั่งตะวันตก เป็นห้องเก็บวัสดุของคณะฯ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนเตรียมความพร้อมของพื้นที่อาคารอักษรศาสตร์ ๓ 
แผนการจัดสรรห้องพักช่ัวคราวให้แก่อาจารย์ในอาคารอื่น และแผนการจัดสรรพ้ืนที่อาคารอักษรศาสตร์ ๓  ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔ แผนการจัดสรรพื้นทีข่องคณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ได้จัดทําแผนปรับปรุงการใช้พ้ืนที่อาคาร ๕๐ ปี อาคารอักษรศาสตร ์๑ ๒ ๓  
และ ๕  อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร ๓๖ ปี  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปรับปรุงการใช้พ้ืนที่อาคาร  ๕๐  ปี อาคาร    
อักษรศาสตร์ ๑ ๒ ๓ และ ๕  อาคารวชิรมงกุฎ และอาคาร ๓๖ ปี  ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕ ขอเปลี่ยนแปลงชื่อห้องต่าง ๆ 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ประสงค์เปลี่ยนแปลงช่ือห้องต่าง ๆ ดังน้ี 
 

ชื่อเดิม ชื่อใหม่ หมายเหตุ 
ห้องประชุมเทพยสุวรรณ ห้องประชุม 

หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ 
เพ่ือเป็นเกียรติแด่ 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงบุญเหลือ  
เทพยสุวรรณ ห้อง อ.๓๖-๖๐๑ ห้องประชุมทุติยะวิเศษ 

ห้อง อ.๓๖-๒๐๓ ห้องประชุม Ars Longa (อาร์สลองกา) เพ่ือเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ห้องอเนกประสงค์ 
(โถงช้ันล่าง อาคาร ๓๖ ปี) 

ห้อง Santa Lucia (ซานตาลเูชีย) เพ่ือเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
และปรับวัตถุประสงค์ 
จาก ห้องประชุม/รับรองอาคันตุกะ 
เป็น ห้องปฏิบัติการวิจัยสําหรับอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ห้องประชุม ๔๐๙  
อาคารวชิรมงกุฎ 

ห้องประชุมปฐมเจติยา เพ่ือเป็นเกียรติแด่โบราณสถานสําคัญประจํา
จังหวัดนครปฐม 

ห้อง อษ.๑๒๐๒ ห้องประชุมหม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล เพ่ือเป็นเกียรติแด่ 
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ห้องประชุมประติสมิต 

ห้องกิจกรรมอาจารย์ ห้องอักษรสัมพันธ์ - 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑

 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงชื่อห้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ 
ยกเว้นห้องกิจกรรมอาจารย์ ให้เปลี่ยนช่ือเป็น “ห้องเจตนา นาควัชระ” เพ่ือเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.เจตนา นาควัชระ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖ ขอปรับอัตราค่าบาํรุงการใช้สถานที่ของคณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ปรับอัตราค่าบํารุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้สถานที่ของคณะ 
อักษรศาสตร์ ดังน้ี 
 

สถานที ่ อัตราคา่กระแสไฟฟา้
ชั่วโมงละ 

อัตราคา่บํารุงสถานที่
ชั่วโมงละ 

ห้องประชุมขนาด ๑๐-๒๐ ทีน่ั่ง ๒๐๐ ๓๐๐ 
ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ ๓๐๐ ๔๐๐ 
ห้องอเนกประสงค์ : อษ.๑๒๐๒ (๔๐-๑๐๐ ที่น่ัง) ๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
ห้องสัมมนา : อ.๓๖- ๒๐๓ (๕๐-๘๐ ที่น่ัง) ๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
ห้องประชุมครบวงจร : ว.๔๐๙ (๔๕ ที่น่ัง) ๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๔๘-๕๓ เครื่อง ๘๐๐ ๒,๐๐๐ 
ห้องบรรยายขนาด ๑๐-๕๐ ที่น่ัง ๓๐๐ ๕๐๐ 
ห้องบรรยายขนาด ๕๑-๘๐ ที่น่ัง ๔๐๐ ๖๐๐ 
ห้องบรรยายขนาด ๘๑-๑๓๐ ที่น่ัง ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
ห้องประชุมและห้องบรรยายขนาด ๑๓๑-๒๒๐ ที่น่ัง ๘๐๐ ๑,๒๐๐ 
ห้อง อ.๓๖-๖๐๑ (๒๒๑-๓๐๐ ที่น่ัง) ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ 
ห้องประชุมหม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ 
(๓๐๑-๕๒๐ ทีน่ั่ง) 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

    
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าบํารุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้
สถานที่ของคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เพ่ิมเติมอัตราค่าบํารุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ โดยเก็บค่ากระแสไฟฟ้าอัตราช่ัวโมงละ ๒๐๐ บาท และ ค่าบํารุงสถานที่อัตราช่ัวโมงละ 
๓๐๐ บาท 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗ การขอทนุสนบัสนนุของคณาจารย ์
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗.๑ ขอรับทนุสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ รวม ๗ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๗ เรื่อง ดังน้ี 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๒
 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 

1. บทความวิจัย เร่ือง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษ: ไวยากรณ์  
 เผยแพร่ใน Veridian E-journal, Silpakorn ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 4 (ก.ค.-ส.ค.2562): 1021-1039 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย์  

ข้อ (ข) 3) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1)/ 
6,000 บาท 

 

2.  ผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่าย –ไม่มีชื่อภาพ- 
    เผยแพร่ใน การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “50 ปี กฟผ. มุ่งม่ันผลิตไฟฟ้าเพ่ือชีวิตท่ีดีกว่าของคนไทย”  
   จัดแสดงเม่ือ 22-31 กรกฎาคม 2562 จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
   ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ) 
4,000 บาท 

 

3.  ผลงานสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่าย อารมณ์ 
    เผยแพร่ใน นิทรรศการการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1 TADE จัดแสดง 
   เม่ือ 1-15 มีนาคม 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับชาติ)/ 
4,000 บาท 

 

4. บทความวิจัย เร่ือง บทบาทและจิตวิญญาณเชิงนิเวศของผู้หญิงใน "ลําเนาป่า" 
   เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาไทย “วิวิธวิจัยภาษาไทย คร้ังท่ี 2”  
   วันท่ี 25 พ.ค. 2562 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 228-238 
   ผู้ขอรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ (ผู้เขียนร่วม) 

ข้อ (ข) 6), (ก) 5) (ระดับชาติ,  
สัดส่วนร้อยละ 40)/ 

800 บาท 
 

5. บทความวิจัย เร่ือง “ความฉลาด” ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์ 
   อาหารเสริมบํารุงสมอง  
 เผยแพร่ใน วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร,  
   ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 เล่มท่ี 33 (ม.ค.-มิ.ย.2562): 91-109 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก (ผู้เขียนร่วม) 

ข้อ (ข) 4), (ก) 5 (ฐานข้อมูล TCI  
กลุ่ม 2, สัดส่วนร้อยละ 50)/ 

2,000 บาท 
 

6. บทความวิจัย เร่ือง A Current State of Library and Information Science Journals in  
   Thai-Journal Citation Index 
   เผยแพร่ใน 2019 International Conference on Library and Information Science. จัดโดย 
   National Taiwan Normal University.  July 11-13, 2019: 35-42. 
   ผู้ขอรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน 

ข้อ (ข) 5 (ระดับนานาชาติ)/ 
3,000 บาท 

 

7. บทความวิจัย เร่ือง นาฏกรรมแห่งการสร้างความกลัวของรัฐไทยและปฏิบัติการแห่งความไม่กลัวของ 
   อดีตผู้ต้องขังท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.112  
 เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ระดับชาติ คร้ังท่ี 13 หัวข้อ  
   “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล” วันท่ี 7 มิ.ย. 2562 ณ คณะ
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หน้า 406-421 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา รักยุติธรรม 

ข้อ (ข) 6) (ระดับชาติ)/ 
2,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
21,800.00 บาท 

(สองหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๗ เรื่อง ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๘๐๐ บาท (สองหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๓

 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗.๒ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ขอรับการสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ตามที่อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา 
Didactique et Linguistique  (การสอนและภาษาศาสตร์) ณ มหาวิทยาลัย Grenoble Alpes ประเทศฝร่ังเศส 
มีกําหนด ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยทุนจากสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจําประเทศไทยและทุนส่วนตัวน้ัน อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนเพ่ิมเติม
จากคณะฯ เพ่ือเป็นค่าครองชีพ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าครองชีพรายเดือนให้แก่ อาจารย์จิราวรรณ 
เกียรติโพธา สําหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) ให้มีผลต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๖๒  ถึงเดือนกันยายน  ๒๕๖๓  โดยเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗.๓ อาจารย์วัชรินทร์  เอนกพงศ์พนัธ์ ขอรบัการสนับสนนุการศึกษาและทุนช่วยเหลือ 

ค่าครองชีพรายเดือน 
 

(ขอถอนเรื่อง) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๗.๔ อาจารย์ประสทิธิ์ชัย  จิรปสทิธินนท์ ขอรบัทุนสนบัสนนุการจัดทาํเอกสาร 
   ประกอบการสอนรายวิชา รายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕ พืน้ฐานองค์ประกอบศิลป์และ 

การออกแบบ ๑ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์ อาจารย์ประจําภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์จะขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕ พ้ืนฐานองค์ประกอบศิลปะและการออกแบบ ๑ 
และได้เสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี  การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕ 
พ้ืนฐานองค์ประกอบศิลปะและการออกแบบ ๑  และให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  โดยแบ่งจ่ายเป็น  ๒  งวด  งวดละ 
๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๔

 

ระเบยีบวาระที่   ๔.๘ ภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก ขอรับเงินรางวัลสนับสนนุให้แก่นักศึกษาท่ีได้รบั 
   รางวัลจากการประกวด/แขง่ขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่ ๓ เน่ืองจากได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการทําคลิปวิดีโอเก่ียวกับญี่ปุ่น ในงาน Nippon 
Haku Bangkok 2019  จัดโดยโรงเรียนวัฒนศึกษาภาษาญี่ปุ่น  เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน  ๒๕๖๒ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนเงินรางวัลสมทบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นช้ันปีที่  ๓  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาทถ้วน)  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะอักษร
ศาสตร์  เรื่อง  หลักเกณฑ์การให้รางวัลสนับสนุนการศึกษา/การเสนอผลงาน  ณ ต่างประเทศแก่นักศึกษา โดยให้
เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๙ การลงทะเบียนของนักศึกษาชาวตา่งประเทศโดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาแจ้งว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายให้นักศึกษา       
ชาวต่างประเทศท่ีทํากิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมลักษณะต่าง ๆ เช่น การศึกษา/อบรม
หลักสูตรระยะส้ัน  การฝึกสอนภาษาต่างประเทศ  การฝึกงาน  การดูงาน  และการทัศนศึกษา ได้ลงทะเบียน
รายวิชาของคณะวิชาที่เป็นเจ้าภาพ  เพ่ือเป็นหลักฐานสําหรับการคํานวณจํานวนนักศึกษาต่างชาติ  อันเป็นตัวช้ีวัด
ด้านความเป็นนานาชาติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก  ดังน้ัน  คณะฯ  จึงเห็นสมควรให้นักศึกษา            
ชาวต่างประเทศจากทุกมหาวิทยาลัย   ทั้งที่มีและไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่ทํากิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางวัฒนธรรมลักษณะต่าง ๆ  สามารถลงทะเบียนรายวิชาของคณะ     
อักษรศาสตร์ได้โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาชาวต่างประเทศจากทุกมหาวิทยาลัย ทั้งที่มี
และไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ทํากิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมลักษณะต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนรายวิชาของคณะอักษรศาสตร์ได้โดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามรายละเอียดที่เสนอ จนกว่าจะมีข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๐ การขออนุมัติรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยโอซากา 

ต่อ ๑ ภาคการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง Miss Natsumi Horiii  รหัสนักศึกษา  ๖๒๐๕๔๐๐๐๒  นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย   
โอซากา ได้รับอนุมัติให้ศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
โดยได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต ประสงค์ที่จะศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อีก ๑ ภาคการศึกษา โดยจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๕

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ Miss Natsumi Horiii รหัสนักศึกษา ๖๒๐๕๔๐๐๐๒ 
ศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ได้โดยรับผิดชอบ
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๑ การประเมินคา่งานเพื่อกําหนดกรอบตําแหน่งและระดับตําแหน่งในการ 

แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนกังานมหาวิทยาลัย 
สายสนบัสนุนให้ดํารงตาํแหน่งสูงขึน้ (ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์) 

 
สรุปเรื่อง สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินค่างานเพ่ือกําหนดกรอบตําแหน่งและ
ระดับตําแหน่งในการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น กรณีตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ระดับชํานาญการ สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี 
จํานวน ๔ ตําแหน่ง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินค่างานตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ ระดับ
ชํานาญการ สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี จํานวน ๔ ตําแหน่ง และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๒ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ร้องเรียนเรื่องสนุัขเข้ามาปสัสาวะในภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ร้องเรียนเรื่องสุนัขเข้ามาปัสสาวะในภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา  
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือบุคลากรไม่นําสุนัขขึ้นบนอาคารของ
คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๓ การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  
   (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา ชิรเวทย์ ขอถอนเรื่องการขอกําหนดตําแหน่ง 

ทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา ชิรเวทย์ ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  

(วาระลับ) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๘/๒๕๖๒  วันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  หน้า  ๑๖

 

ระเบยีบวาระที่  ๔.๑๖ การดําเนนิการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
   ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําในคณะ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๑๕๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
แทนตําแหน่งที่ว่าง ๑ ตําแหน่ง (ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ) น้ัน เน่ืองจากอาจารย์จิราวรรณ เกียรติ
โพธา ขอลาออกจากกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ต้ังแต่วันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๒ เน่ืองจากได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Grenoble Alpes ประเทศฝร่ังเศส 
มีกําหนด ๓ ปี และอาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจํา ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  
คณะฯ จึงเห็นควรให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจํา ที่ว่างลงทั้ง ๓ ตําแหน่ง 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขั้นตอนการดําเนินการและกําหนดระยะเวลาการ
ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 

วันที่ ๑๕ – ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ สมัครรับเลือกต้ังกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภท 
      ผู้แทนคณาจารย์ประจําในคณะ แทนตําแหน่งที่ว่างลง    

ณ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 
  วันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ตรวจสอบคณุสมบัติผู้สมัครรับเลือกต้ัง 
  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ัง และรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้แทน 
คณาจารย์ประจําในคณะ แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
ณ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และตรวจนับคะแนนเลือกต้ัง 

  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ รายงานผลการเลือกต้ังต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 และให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา        
แทน ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตะวิริยะนุภาพ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา  และอาจารย์ ดร.นันทวัลย์  
สุนทรภาระสถิตย์ ประกอบด้วย 

๑. คณบดี      ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา   กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

๓. เลขานุการคณะอักษรศาสตร์    เลขานุการ 
๔. นางมณี  เผือกหอม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๐ น. 
 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


