
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๒/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๖ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๘ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๙ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 

    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.กานดาวัลย ์
คุณานนท์วิทยา 

รายวิชา SU204 นวัตกรรมและ
การออกแบบ  
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2002) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

2 อ.ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง 

รายวิชา SU203 ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์  
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2006 2013) 
 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 

อาจารย์พิเศษ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

3 ผศ.บุหลัน  กุลวิจิตร รายวิชา SU203 ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์  
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2009) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

4 อ.ดร.ปวริส  มินา รายวิชา SU301 พลเมืองตื่นรู้ 
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2006) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2563 เรียนออนไลน์ 

5 อ.ดร.ปัญญา 
จันทโคต 

รายวิชา SU204 นวัตกรรมและ
การออกแบบ  
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2001) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

6 ผศ.ดร.ผุสด ี
ดอกพรม 

รายวิชา SU203 ทกัษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์  
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2007) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

7 ผศ.ดร.ภัธทรา 
โต๊ะบุรินทร์ 

SU101 ศิลปะศิลปากร (นักศึกษา
ทั้ง 3 วิทยาเขต กลุ่ม 1001 
2001 และ 3001) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภารการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

8 อ.รุ่งธิวา ขลิบเงิน  รายวิชา SU203 ทักษะการ
สื่อสารอยา่งสร้างสรรค์  
(นักศึกษาวิทยาเขตวังทา่พระ  
กลุ่ม 1002) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

9 ผศ.เลิศชัย 
วาสนานิกรกุลชัย 

รายวิชา SU203 ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ และรายวิชา 
SU204 นวัตกรรมและการออกแบบ  
(นักศึกษาวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ กลุ่ม 2008 2003) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2563 เรียนออนไลน์ 

10 ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ 
ผาทอง 

รายวิชา SU102 ภาษาอังกฤษใน
ยุคดิจิทัล (นักศึกษาวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ กลุ่ม 2006) 

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

เรียนออนไลน์ 

11 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

รายวิชา 362 110 English of 
Art and Design 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

24 ก.ค.-4 ก.ย.
63 (วันศุกร์) 

คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "บทพรรณนาคร่่าครวญ 
ในวรรณกรรมสมัยอยุธยาตอนต้น : แนวคิดและการสร้าง
วรรณศิลป์" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

23 ก.ค.63 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

องค์ปาฐกโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ 
ประจ่าปี 2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิต  

23 ก.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

วิทยากรเสวนา "ปรัชญากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 : เทคโนโลยี อาหาร 
การเมือง ศาสนา ล้านนา ภาพยนตร์
และวรรณกรรมที่เปลี่ยนไป" 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 ก.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์ 

3 อ.ดร.ศุภฤกษ์ 
โออินทร์ 

ประชุมหารือเพือ่พฒันาปรับปรุง
และต่อยอดการขับเคลื่อน 
ข้อริเริ่มความร่วมมอืด้าน
สิ่งแวดลอ้มและพื้นที่สีเขียว 
ในระดับประเทศและเชื่อมโยงไปสู่
ระดับอาเซียน 

บริษัท เทสโก้ จ่ากัด 15-16  
ก.ค.63 

เทศบาลนครพิษณุโลก  
และเทศบาลเมืองน่าน 

4 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

Role of Nature in the Literary 
Works of Ngao Chan  

The Thai Studies section 
of the Department and 
Cultures of Southeast, 
University of Hamburg, 
Germany  

13 ก.ค.63 Online-Lecture 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ประชุมโครงการ TCI-TSRI-
Scopus Collaboration 
Project  

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิง 
วารสารไทย 

10 ก.ค.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระธนบุรี 

ไม่เบิก 

2 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
ปขมท. ชุดที่ 20 คร้ังที่ 9 
(4/2563) 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31 ก.ค.-  
1 ส.ค.63 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไม่เบิก 

3 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

น่าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง 
"การประยุกต์อากาศยานไร้
คนขับเพื่อประเมินค่าปรับแก้
การสะทอ้นพลังงานดินที่
เหมาะสม" 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

31 ก.ค.63 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เบิก 

4 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลุน 

ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม
ปรับปรุงชุดวิชา 13412 
แหล่งสารสนเทศทาง
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์  
คร้ังที่ 2/2563 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

16 ก.ค.63 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

              
ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

5 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย น่าเสนอผลงานวชิาการเร่ือง  
"A Comparative Analysis of 
Metaphors Constructing 
Danger and Force 
Dynamics in Buddhism 
Discourse" 

The European 
Conference of Arts & 
Humanities (ECAH2020), 
London UK. 

24-26  
ก.ค.63 

ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก 

6 อ.ดร.ยงยุทธ 
วิถีไตรรงค์ 

ประชุมคณะกรรมการพิสูจน์
พันธุ์ไมท้ี่ถกูตัดโค่นภายใน
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
คร้ังที่ 1/2563 

มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 18 ก.ค.63 ศูนย์ประสานงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

7 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

อบรมล่ามภาษาตา่งประเทศ 
(ภาษาฝร่ังเศส) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลผา่นจอภาพ 
(Zoom) 

ส่านักการต่างประเทศ 
ส่านักงานศาลยุตธิรรม 

17 ก.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์ ไม่เบิก 

8 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องสั้น คร้ังที่ 6/2563 

ส่านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

17 ก.ค.63 ส่านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

ไม่เบิก 

 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ Journal : Humanities, Arts and 
Social Sciences Studies, Silpakorn 
University 

23 มิ.ย.- 
22 ก.ค.63 

- 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ Journal of Asia TEFL 2-30 เม.ย.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ   Journal of Social Science, 
Humanities, and Arts, Silpakorn 
University 

20-27 ก.ค.63 - 

3 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยั
พิบูลสงคราม 

29 มิ.ย.- 
27 ก.ค.63 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารภาษาและวรรณคดีไทย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
 

8 ก.ค.-3 ส.ค.
63 

- 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

4 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามผา่นแบบ
ส่ารวจอิเลก็ทรอนิกส์โครงการ 
Foresight การวิเคราะห์ข้อมลู
สถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อ
สนับสนุนการท่าแผนวทิยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม คร้ังที่ 2 

ศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

25 มิ.ย.- 
5 ก.ค.63 

- 

5 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารราชพฤกษ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

1-15 ก.ค.63 - 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

3 ก.ค.- 
24 ก.ค.63 

- 

6 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 9-17 ก.ค.63 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ การตัดต้นไม้เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่ออุบัติภัย 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ได้แจ้งที่ประชุมฯ ให้ทราบว่าคณะอักษรศาสตร์จะจัด
โครงการป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการหักโค่นของต้นไม้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  เพ่ือบ ารุงรักษาและตัดแต่งต้นไม้ขนาดใหญ่ในบริเวณของคณะอักษรศาสตร์ 
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากการโค่นล้มของต้นไม้ โดยให้รุกขกร        
มืออาชีพให้ค าแนะน าและเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ มีความจ าเป็นต้องตัดต้นจามจุรีขนาดใหญ่ จ านวน ๑ ต้น บริเวณ
หลังอาคารอักษรศาสตร์ ๓ เนื่องจากรากและล าต้นมีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพมั่นคง
แข็งแรงได้อีกต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุมฯ ว่า ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักศึกษา
คณะอักษรศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑  ประสงค์ขอเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้ว จ านวน     
๔ ราย ดังนี้ 

๑. นางสาวญาณิศา  อุดมวงศ์  รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๕๓๕ 
๒. นายฐปกร  ก าปนาด   รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๕๓๘ 
๓. นางสาวโศพิชญ์ธิตา  ตั้งจิรสินภูษิต รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๗๘๐ 
๔. นางสาวปิยาภรณ์  เริ่มก่อสกุล  รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๖๔๐ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาที่ได้ศึกษา
มาแล้ว ของนักศึกษา จ านวน ๔ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  
   สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 
๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* ๑. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์* 
๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล* ๒. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล 
๓. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง ๓. อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง* 
๔. อาจารย์ Nolwenn Lacoume (โนลเวนน์ ลากูม) ๔. อาจารย์ Nolwenn Lacoume (โนลเวนน์ ลากูม) 
๕. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย ๕. อาจารย์ณิชา  แย้มละม้าย 

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ 
จ านวน ๒ กรณี 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษประสงค์ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๒ กรณี 
ดังนี้ 
  ๑. นางสาวโสภิดา  ยอดแสง  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๔๗๗  ประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชาโท      
จาก รัฐศาสตร์   เป็น เศรษฐศาสตร์  และประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์   ใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ 
  ๒. นางสาวอรวรา  มานะดี รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๕๐๓ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
๔๑๒ ๒๒๑ การอ่านและการเขียน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ นางสาวโสภิดา ยอดแสง รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๔๗๗ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของสาขาวิชาโทเศรษฐศาสตร์ และ นางสาวอรวรา  มานะดี รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๕๐๓ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๑๒ ๒๒๑ การอ่านและการเขียน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป็นกรณี
พิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๖) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๖) จ านวน 
๑๙ ราย  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน ๑๙ ราย และ
ให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๕ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และสมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ราย  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาจ านวน ๒ ราย และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๖ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๒๔๓  
   ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จีน 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๒๔๓ 
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จีน  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของนางสาวปัณณพร  โชติปัญญา     
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๒๑ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น A เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๔๑ ๒๔๓ 
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จีน  ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของนางสาวปัณณพร  โชติปัญญา     
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๒๒๑ จากค่าระดับคะแนน B+ เป็น A ต่อไปได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ อาจารย์ ดร.สิริชญา คอนกรีต ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน
การจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๓๐๑-๕๔ และ ๔๑๑ ๒๗๓-๕๙ คติชนวิทยา และได้เสนอ
โครงการจัดท าเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา  ทั้งนี้  การจัดท าเอกสารประกอบ    
การสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการจัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา          
๔๑๑ ๓๐๑-๕๔  และ ๔๑๑ ๒๗๓-๕๙ คติชนวิทยา  และให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน   
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ 
๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ ขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสาร 
   ค าสอน 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาภรณ์  จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๒-๕๙ การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๒ 
และได้เสนอโครงการจัดท าเอกสารค าสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา  ทั้งนี้  การจัดท าเอกสารค าสอน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดท าเอกสารค าสอนรายวิชา ๔๔๒ ๒๐๒-๕๙   
การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น ๒  และให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารค าสอน  ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ  เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  โดยแบ่งจ่ายเป็น  ๒  งวด  งวดละ  ๕,๐๐๐  บาท       
(ห้าพันบาทถ้วน)  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ รายงานผลการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

ฉบับสมบูรณ์ 
 

สรุปเรื่อง ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้
มีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๕ การอ่าน
ภาษาเกาหลีส าหรับเอเชียศึกษา ๑ และอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์
ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นั้น 
  อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ ได้จัดท าเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๕ การอ่าน
ภาษาเกาหลีส าหรับเอเชียศึกษา ๑ เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๕๐ ๒๔๕ การอ่าน
ภาษาเกาหลีส าหรับเอเชียศึกษา ๑ ตามที่เสนอ และอนุมัติให้จ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าเอกสารประกอบการสอน
งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี  ตั้งแต ่
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นห้า       
พันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณฑริกา  คงเพชร  ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์               
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  
๒๕๖๓  เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๔ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความวิจัย เรื่อง Development of gis and database program on website  
   for concerned government office for environmental    
  management under pes and biocarbon concepts    
 เผยแพร่ใน The 7th International Conference on Environment Pollution and  
  Prevention ICEPP 2019, Melbourne , Australia, Dec 18-20, 2019  
    ผู้ขอรับทุน อาจารย์ พ.อ.อ.ดร.สมคิด ภูมโิคกรักษ์ 

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

 

2. บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในประเทศฝรั่งเศส 
   สมัยรัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 7  
   เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 42 ฉบับท่ี 1  
   (ม.ค.-มิ.ย.2563) 

   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์ เกียรตสิหกุล 

ข้อ (ข) 3) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
1)/ 

6,000 บาท 
 

3. บทความวิจัย เรื่อง วงมโหรีไทยและวงมโหรีเขมร (វង់ភ្លេងមភ្ោរភី្មេ រ):   

   การเปรยีบเทียบลักษณะทางวัฒนธรรมดนตร ี
   เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 42 ฉบับท่ี 1  
   (ม.ค.-มิ.ย.2563) 

   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว 

ข้อ (ข) 3) (ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 
1)/ 

6,000 บาท 
 

4.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ Consumerism 
 เผยแพร่ใน The 2nd International Art&Design Collaborative Exhibition 2020,  
  Prince of Songkla University Pattani Campus, Pattani,  
   May 29-June 5, 2020.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธ์ิชัย จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ (ข) 7) (4) (ระดับนานาชาติ) 
10,000 บาท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท  
(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒ 

    
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๔ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก 

การประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
 
ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 

๑ นายสิขรินทร์  สนิทชน  
รหัสประจ าตัว ๖๐๒๐๒๘๐๕ 

รางวัลชมเชยการประกวดบทวิจารณ์
วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น “ดวงใจวิจารณ์” 
จัดโดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม 

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นายเมธาวี  ก้านแก้ว  
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 

รางวัลชมเชยการประกวดแต่งค าประพันธ์ 
“นิราศคลาดโควิด” ประเภทประชาชน 
นิสิต นักศึกษา จากกองทุนอนุสรณ์สุนทรภู่ 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท 
(สองพันบาทถ้วน)    

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑ ขออนุมัติค่าของที่ระลึกให้แก่บุคลากรของคณะฯ ที่ลาออกจากราชการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง  อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก     
ได้ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง  มีระยะเวลา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๓ 

 
รับราชการในคณะอักษรศาสตร์ทั้งสิ้น ๒๕ ปี ๑๗ วัน  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติของที่ระลึกเป็นทองค าหนัก    
๒ สลึง ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติของที่ระลึกเป็นทองค าหนัก ๒ สลึง ให้แก่    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์  รุ่นพระแสง ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่   
๒๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยเบิกจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล 
   และสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๓) 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์  ส าหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ไตรมาสที่ ๓  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม 
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  รางวัล
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ ๓) และเสนอต่อกองกลาง ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๓ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอ
แต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ ชมภูพล ลาออกจากหัวหน้า
ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส และให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน กรรมการ 

(หัวหน้าภาควิชาปรัชญา) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๔ 

 
๓. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์  กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส) 
๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 

(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 
   ประวัติศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ขอลาออกจากหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ โดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมภาควิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่
ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ ลาออก
จากหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ และให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์  กรรมการ 

(หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต) 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์) 
๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 

(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

(ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
        นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๕ 

 
ภาพการประชุมออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  วันท่ี  ๓  สิงหาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๖ 
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