
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๑/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

๑๐ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสงัคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๗ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย ลาประชุม 
๔ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๖ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๒๐/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ)  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ 
โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.Yoshiko 
MURAKI 

รายวิชา JPN483 Japanese 
Interpretation 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 พ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 ผศ.ดร.ภูรดา 
เซี่ยงจ๊ง 

สอนภาษาจีน ระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

30 ต.ค.62- 
26 ก.พ.62 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

 
กรรมการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง  
"A Comparative Corpus Study on Lexical 
Bundles and Keywords in English L1 and L2 
Written Dissertations" 

สถาบันภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

7 พ.ย.62 

2 อ.ปัณณทัต  โพธิเวชกุล กรรมการวพิากษ์และชีแ้นะโครงงาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

12 พ.ย.62 

3 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์เร่ือง  
"กวีนพินธ์เพื่อชีวิต : การสืบสรรค์วรรณคดีศิลป์กับ
แนวคิดเพือ่ประชาชน" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

31 ต.ค.62 

 
 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.ดร.โกสินทร ์ 
ปัญญาอธิสิน 

Socio-cultural Study in 
Language Teaching 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

8 พ.ย.62 คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

   2 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย โครงการรายงานความก้าวหน้า 
การค้นคว้าอิสระ/วทิยานิพนธ์ 
ส าหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 พ.ย.62 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   3 อ.พพิัฒน์  สุยะ วิทยาศาสตร์กับปัญหาจริยศาสตร์ : 
ข้อพิจารณาเร่ืองสพุันธุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

17 ต.ค.62 คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

สิขสิทธิ์กับผลงนวิจัย ผลงาน
วิชาการ และงานสร้างสรรค์ 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

4 พ.ย.62 ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ 

ไม่เบิก 

2 
3 
4 

อ.จิตรนันท ์ กลิ่นน้อย 
อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ 
อ.อรษา  สิทธิโชติอนันต ์
 

ลิขสิทธิ์ และสทิธิบัตร
ออกแบบผลิตภัณฑ ์

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

4 พ.ย.62 ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ 

ไม่เบิก 

5 
 

6 

น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ 

ประชุมเครือข่ายความร่วมมอื
ทางวชิาการและวัฒนธรรม
เพื่อติดตามการด าเนินงาน
และข้อพิจารณาในประเด็น
ต่าง ๆ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

15 พ.ย.62 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่เบิก 

7 ผศ.บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ เข้าร่วมโครงการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามเพือ่
การเขียนบทความวชิาการ
และงานวิจัย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14-18  
ก.ค.62 

อุทยานแห่งชาติภผูาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น 

ไม่เบิก 

8 นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อน าโดยยุงลาย
ภายในวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

ส านักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ 

7 พ.ย.62 ส านักงานอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ 

ไม่เบิก 

9 ผศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย 
นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ คร้ังที่ 2/2562 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

11 พ.ย.62 ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ 

ไม่เบิก 

 

กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 24 ต.ค.-23 ธ.ค.
62 

- 

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาขอ้เสนอ
โครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 21-31 ต.ค.62  - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิจัย มข.(ฉบับบัณฑิตศึกษา) 24-30 ต.ค.62 - 

 
 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท  
   สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวดรายวิชาภาษาต่างประเทศ
ประจ าสาขาวิชาของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ดังนี้ 
 

  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 

เดิม ปรับแก้ไข 
ชื่อวิชาภาษาไทย 
     ๔๑๑ ๕๕๐   การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับไทยศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
     ๔๑๑ ๕๕๐  Reading of English Texts on Thai 
Studies 
เงื่อนไข 
     ๑. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
     ๒. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิ์ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

ชื่อวิชาภาษาไทย 
     ๔๑๑ ๕๕๐   การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับไทยศึกษา 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
     ๔๑๑ ๕๕๐  Reading of English Texts on Thai 
Studies 
เงื่อนไข 
     วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
      

 
  หลักสูตรอกัษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
 

เดิม ปรับแก้ไข 
ชื่อวิชาภาษาไทย 
     ๔๑๑ ๕๗๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
     ๔๑๑ ๕๗๙  English for Career Development 
เงื่อนไข 
     ๑. วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
     ๒. นักศึกษาที่สอบได้สัญลักษณ์ S มีสิทธิ์ได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศอีก 

ชื่อวิชาภาษาไทย 
     ๔๑๑ ๕๗๙  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
     ๔๑๑ ๕๗๙  English for Career Development 
เงื่อนไข 
     วัดผลการศึกษาเป็น S หรือ U 
      



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชาในหมวดรายวิชา
ภาษาต่างประเทศประจ าสาขาวิชาของหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตร
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอบัณฑิต
วิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับ   
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน ์
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์  อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว 
เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท 
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็น
เงิน ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว  อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต  ได้รับอนุมัติให้     
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผล
การศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยดุริยางคศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔  ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาต้น     
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ  ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท  (หกพันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ โครงการวันรวมน้ าใจในอักษร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ประสงค์ขออนุมัติการจัดโครงการวันรวมน้ าใจในอักษร 
ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ว.๑๑๔ อาคารวชิรมงกุฎ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการวันรวมน้ าใจในอักษร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และอนุมัติงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้
เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ อาจารย์อันนา  คือเบล ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน 
 

(ขอถอนเรื่อง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การเสนอรายช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ซึ่งมาจากคณาจารย์ 
   ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก าหนดให้คณะวิชาเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภาวิชาการ ซึ่งมาจากคณาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณาจารย์ประจ านั้น 
ภาควิชาได้เสนอรายชื่อคณาจารย์ประจ าผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
ล าดับที่ ภาควิชา รายช่ือคณาจารย์ประจ าฯ ที่ได้รับการเสนอ 

๑ ภาษาไทย ไม่ขอเสนอรายชื่อ 
๒ ภาษาอังกฤษ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
๓ ภาษาฝรั่งเศส ไม่ขอเสนอรายชื่อ 
๔ ประวัติศาสตร์ ๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
๕ ภูมิศาสตร์ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ 
๖ สังมศาสตร์ ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ 
 

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ซึ่งมาจากคณาจารย์
ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ 
ประเภทคณาจารย์ประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน ๒ ชื่อ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วเนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ ไม่ประสงค์รับการ
เสนอรายชื่อ  จึงให้มีการลงคะแนนลับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในล าดับเท่ากันคือได้รับเสนอชื่อท่านละ ๑ ภาควิชา
แล้วจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจ าซึ่งด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ จ านวน ๒ ชื่อ ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม 
๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ การรายงานข้อมูลทุนสนับสนุนที่ได้รับจากแหล่งทุนภายนอก 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุมฯ ว่าขอให้บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทุนสนับสนุนการวิจัย หรือทุนสนับสนุนการอบรม/ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่
ให้กับบุคคลและให้กับภาควิชา ขอให้แจ้งทุนสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะฯ โดยให้แจ้งมูลค่าทั้งหมดเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ 
หมายรวมถึง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทุนไปดูงานที่ต่างประเทศ  วิทยากรที่มาช่วยอบรมให้แต่
ไม่รับค่าตอบแทน  ให้แปลงมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินทั้งหมด  เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนับมูลค่าเหล่านี้เป็น
ทุนสนับสนุนจากภายนอกทั้งหมด 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๑/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ วันสานสัมพันธ์ครอบครัวอักษร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าคณะอักษรศาสตร์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์
จะจัดงาน “วันสานสัมพันธ์ครอบครัวอักษร”  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะอักษรศาสตร์  เขา้ร่วมงานดังกล่าวและขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งบุคลากร
ในภาควิชาด้วย  ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ภาควิชาในการส่งนักศึกษาสาขาวิชาละ ๕ - ๑๐  คน  เพ่ือช่วยดูแล
ศิษย์เก่าและผู้เข้าร่วมงาน โดยให้แจ้งรายชื่อนักศึกษาผ่านกูเกิลฟอร์มซึ่งจะส่งให้ในไลน์คณะอักษรศาสตร์เพ่ือให้
อาจารย์จิตรนันท์ กลิ่นน้อย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  เป็นผู้ด าเนินการรวบรวม 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ โครงการจากขยะสู่โรงไฟฟ้าท าได้อย่างไร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบว่านางสาวสิทธิวดี  กิตติสิทโธ  ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ 
ได้น าเสนอโครงการ เรื่อง จากขยะสู่โรงไฟฟ้าท าได้อย่างไร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
(กฟผ.) ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) ต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดีได้รับเป็นโครงการ
ของมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าวจะจัดกิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรม ได้แก่  

๑.  กิจกรรมอบรมเรื่องการเก็บและจัดการขยะหัวข้อ “จากขยะสู่โรงไฟฟ้าท าได้อย่างไร” ในวันที่ 
๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ระหวา่งเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ส าหรับ
กิจกรรมนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะวิชาจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคณะวิชาละ ๕๐ คน จึงขอให้แต่ละ
ภาควิชาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวภาควิชาละ ๑๐ คน 

๒.  กิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับเรื่องการเก็บและจัดการขยะ   ซึ่งผู้ชนะ      
การประกวดจะได้รับเงินรางวัล  โดยจะได้มีการอบรมการเขียนเรียงความภายใต้หัวข้อดังกล่าวคณะวิชาละ ๕๐๐ - 
๗๐๐ คน  ในการนี้ คณะอักษรศาสตร์ขอก าหนดวันในการอบรมเป็นวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยให้
นักศึกษารายวิชา ๔๑๐ ๑๐๒-๕๙ ทักษะการคิดเชิงวิจารณ์ เข้ารับการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าภาควิชา
ปรัชญาแจ้งอาจารย์ชลลดา นาคใหญ่ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวจัดตารางสอนโดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวด้วย 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
  
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๐  น. 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 


