
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๕/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อทิธิพงษ ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๙ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๑ อาจารย์อันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 

    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๔  กันยายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ อาจารย์จิตรนนัท์  กลิ่นน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยเอเชียศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๔/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๑๔/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที ่๓๑ สิงหาคม 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.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

รายวิชา 262 536 สัมมนา
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 ก.ย.63 ผ่านระบบออนไลน์ 

2 อ.ปัณณทัต 
โพธเิวชกุล 

รายวิชา CF114 การแสดง 1 คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ภาคการศึกษาที่  
1/2563 (วันเสาร์) 

คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๔  กันยายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 
กรรมการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธเ์รื่อง "การเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกรรมวาจก (Passive Voice) โดยใช้บทเรียน 
เสริมผ่าน Google Classroom" 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

18 ก.ย.63 

2 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

14 ส.ค.63  
เป็นต้นไป 

3 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "การวิเคราะห์แบบรูป 
การกระจายทางพื้นทีแ่ละผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของนักเรียนขา้มชาติในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3 ก.ย.63 

 
วิทยากร 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.โกสินทร ์
ปัญญาอธิสิน 

Socio-cultural Study in 
Language Teaching 

คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

6 พ.ย.63 คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

Keynote Speaker ในการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ  
The 4th International 
Conference on Digital 
Technology in Education 
(ICDTE 2020) at Busan, 
SOUTH KOREA 

International Economics 
Development and 
Research Center  

15-17  
ก.ย.63 

ผ่านระบบ Online 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

วิทยากรโครงการอบรม 
"หลักสูตรพัฒนานกัวิจัยรุ่นใหม่ 
ผ่าน Multi Mentoring 
System" 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรต ิ

8 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 
เฉลิมพระเกียรต ิ

4 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

วิทยากรในประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
"ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 6" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 17 ส.ค.63 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๔  กันยายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ภาคีสมาชกิ ประเภทวชิาวรรณศิลป์ 
สาขาวิชาภาษาตา่งประเทศ
ตะวันตก  

ส านักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา 24 ก.ค.63  
เป็นต้นไป 

- 

2 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

25 ส.ค.- 
11 ก.ย.63 

- 

3 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วทิยาเขตขอนแก่น 

20 ส.ค.- 
4 ก.ย.63 

- 

4 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงร่างการ
วิจัย 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 ส.ค.63  
เป็นต้นไป 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณา
แล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์   ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งเป็น         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงมีมติอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๘๐๐๑ ปรัชญา ตั้งแต่วันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๕/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๔  กันยายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ขออนุมัติเปิดสอนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดสอนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙  ดนตรีวิจักษ์  ในภาคการศึกษา
ปลาย   ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยท าการสอนแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี เวลา ๑๖.๔๐ - ๑๙.๒๐ น.  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดสอนรายวิชา ๐๘๒ ๑๐๙  ดนตรีวิจักษ์            
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
 
สรุปเรื่อง ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี จะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยศิลปากรใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยศิลปากรมีค าสั่งที่ ๑๕๕๑/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น ในการนี้ 
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี  ขอให้คณะฯ  พิจารณาเสนอชื่อ  
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งมีภาควิชาที่เสนอชื่อมายังคณะฯ จ านวน ๒ ภาควิชา 
ดังนี้ 

๑. ภาควิชาภาษาไทย  เสนอชื่อ    อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล 
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เสนอชื่อ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  วงศ์พร้อมมูล เป็นผู้
สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยี และให้เสนอคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักดิจิทัลเทคโนโลยีต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง เนื่องจากกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลางจะครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ในวันที่             
๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ า
ส านักหอสมุดกลาง กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวน ๒ คน เพื่อให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือก ซึ่งมี
ภาควิชาที่เสนอชื่อมายังคณะฯ จ านวน ๒ ภาควิชา ดังนี้ 
 

๑. ภาควิชาภูมิศาสตร์  เสนอชื่อ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา 
๒. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เสนอชื่อ    อาจารย์รุ่งธิวา  ขลิบเงิน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา 
และอาจารย์รุ่งธิวา  ขลิบเงิน เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา 
   บรรณารักษศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจ า 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ประจ า
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามข้อสรุปที่ได้จากการประชุมของคณะกรรมการจัดห้องเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนและการสอบ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 
         นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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ภาพการประชุมออนไลน์ 
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