
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฏ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๔ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๕ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๑๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที ่๑๕ กันยายน ๒๕๖๓  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๓  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

กรรมการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "การจัดความสัมพันธท์าง
กฎหมายระหว่างรัฐกับพุทธศาสนาในประเทศไทย" 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 

9 ก.ย.63 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๓ 

 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

จัดการแสดงเน่ืองในงาน
ครบรอบ 128 ปี ศิลป์ พีระศรี 

ชมรมศิลปากร จังหวัดภูเก็ต 15 ก.ย.63 Momentary Coffee & 
Host-tell จังหวัดภูเก็ต 

2 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

วิทยากรร่วมในการอภิปราย
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ประวัติศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ก.ย.63 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

1 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

จัดการแสดงเน่ืองในงาน
ครบรอบ 128 ปี ศิลป์ พีระศรี 

ชมรมศิลปากร จังหวัดภูเก็ต 15 ก.ย.63 Momentary Coffee & 
Host-tell จังหวัดภูเก็ต 

2 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

วิทยากรร่วมในการอภิปราย
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ประวัติศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 ก.ย.63 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อ.ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ วิทยากรในการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง )  
ผังแนวคิดการจัดท าแผนผังภูมิ
นิเวศพื้นที่ภาคเหนือ และ (ร่าง ) 
มาตรการการใชพ้ื้นทีท่างภูมิ
นิเวศในประเทศจากภาค ี
การพัฒนาทีเ่กี่ยวข้องในพื้นที่
ภาคเหนือ ภายใต้โครงการจัดท า
แผนผังภูมินิเวศเพื่อการจัด
สิ่งแวดลอ้มชุมชนเชิงนิเวศ 

บริษัท เทสโก้ จ ากัด  14-16  
ก.ย.63 

พื้นที่ภาคเหนือ 

4 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

แนวคิดการพัฒนาหลกัสูตร คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

15 ก.ย.63 ผ่านระบบออนไลน์ 

5 ผศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

มอเตอร์เวย์บางใหญ-่กาญจนบุรี 
โอกาสการขับเคลือ่นการค้า
ชายแดนกาญจนบุรี 

ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

21 ก.ย.63 โรงแรมราชศุภมิตร  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี 

6 ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ วิทยากรเสวนาในหัวข้อ 
"ถอดรหัส พานแว่นฟา้ 63" 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

17 ก.ย.63 ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
 

2 

อ.เขมรินทร์  
เพ็ญแสงอ่อน 

ผศ.ตะวัน  วรรณรัตน์ 

การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ
แรงงานหลังโควิด 

สภาองค์การลูกจา้งแรงงานยาน
ยนต์แห่งประเทศไทยและองค์กร
เครือข่าย 

20 ก.ย.63 โรงแรมพูลแมน  
คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

Discuss two countries' 
shared commitment to 
promote and protect 
religious freedom 

Ambassador of the United 
State of America 

30 ก.ย.63 Ambassador of the 
United State of 
America 

ไม่เบิก 
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ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ  (ต่อ) 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

4 ผศ.มุจรินทร์  อิทธพิงษ์ วรรณกรรมการละคร ของ  
วิลเลี่ยม เช็กสเปียร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

11 ก.ย.63 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

ไม่เบิก 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ วารสารคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

16 ก.ย.63  
เป็นต้นไป 

- 

2 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษย์กับสังคม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

7-21 ก.ย.63 - 

3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8-15 ก.ย.63 - 

4 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย ปี 2564 

คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

27 ส.ค.63  
เป็นต้นไป 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   และพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งเป น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จึงมีมติอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา ๘๑๐๑ ทัศนศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓ รายงานผลการติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ส่งผลให้ระบบโทรศัพท์ภายในของคณะ
อักษรศาสตร์จะสามารถใช้งานได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ขออนุมัติลงทะเบียนช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ประสงค์ขอให้นางสาวรัฐวรรณ มังกรกิม รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๙๐๓๐๗  ลงทะเบียนเรียนรายวิชา  ๔๔๒ ๒๓๗ – ๕๙  การฟังและการพูดข่าวญี่ปุ่น  ในภาคการศึกษาต้น   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป นกรณีพิเศษ  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้  นางสาวรัฐวรรณ มังกรกิม รหัสประจ า ตัว 
๐๕๕๙๐๓๐๗  ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๔๒ ๒๓๗ - ๕๙  การฟังและการพูดข่าวญี่ปุ่น  ในภาคการศึกษาต้น     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ช้าเป นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอปรับปรุงเพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 
   วิชาเลือก 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์เสนอรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในกลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ SU XX ภาพยนตร์วิจักษ์ (Film 
Appreciation)  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเสนอรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในกลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต จ านวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง  ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
 

  หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ใหม่) 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร* ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร* 
๒. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ* ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม* 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ* 
๔. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ ๔. อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส าเนียงงาม ๖. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 
๗. อาจารย์ ดร.  สิริชญา คอนกรีต ๗. อาจารย์ ดร.  สิริชญา คอนกรีต 
๘. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก ๘. อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ ๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ 
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง ๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง 

   

    หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย โดยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๔ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาใหม่ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาของหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาเยอรมัน) ในระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  จาก   เปิดรับในรอบที่ ๑ และ TCAS รอบท่ี ๓ 
  เป็น   เฉพาะ TCAS รอบท่ี ๓ เท่านั้น 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษา ในระบบ TCAS        
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๕ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาในระบบ TCAS ประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๔ ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก  
   (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันตก (วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส) ในระบบ TCAS  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
  จาก   TCAS รอบท่ี ๒ และรอบที่ ๓ 
  เป็น   เฉพาะ TCAS รอบท่ี ๓ จ านวน ๑๐ คน 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษา ในระบบ TCAS       
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๖ นางสาวนิรมาน ศรีทองกุล ขอกลับเข้าศึกษาต่อ 
 
สรุปเรื่อง นางสาวนิรมาน ศรีทองกุล รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๖๘๙ สาขาวิชาเอกเอเชียศึกษา ประสงค์ขอ
กลับเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ นางสาวนิรมาน ศรีทองกุล รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๙๐๖๘๙ กลับเข้าศึกษาต่อในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ และให้เสนอกองบริหารงาน
วิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๖ เรื่อง 
 

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 
รำยละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรำงวัล 

1. บทความวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไทยถ่ินเหนอื อ าเภอเกาะคา  
   จังหวัดล าปาง กับภาษาไทยลื้อ อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
   เผยแพร่ใน วารสารวิวิธวรรณสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2563): 59-84.   
 ผู้ขอรับทุน รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ (ผูร้่วมเขียน) 

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

2,000 บาท 
 

2.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ Battle 2563 
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Art During Covid’19, The Pandemic จัดโดย  Positive  
   energy art in collaboration with Rebel art space, Thailand &  
   Charcoal Foundation – Bongora, India. August 15-31, 2020.  
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ราวุท  ตันณกีุล 

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

 

3.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ Spreader 
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Art During Covid’19, The Pandemic จัดโดย  Positive  
   energy art in collaboration with Rebel art space, Thailand &  
   Charcoal Foundation – Bongora, India. August 15-31, 2020.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารยส์ุพิชฌาย์  แสงสุขเอีย่ม 

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

 

4.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ Spreading   
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Art During Covid’19, The Pandemic จัดโดย  Positive  
   energy art in collaboration with Rebel art space, Thailand &  
   Charcoal Foundation – Bongora, India. August 15-31, 2020. 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท ์

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

 

5.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ My class on this semester 
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Art During Covid’19, The Pandemic จัดโดย  Positive  
   energy art in collaboration with Rebel art space, Thailand &  
   Charcoal Foundation – Bongora, India. August 15-31, 2020.   
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

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

 

6.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ Abstraction with Circles  
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Art During Covid’19, The Pandemic จัดโดย  Positive  
   energy art in collaboration with Rebel art space, Thailand &  
   Charcoal Foundation – Bongora, India. August 15-31, 2020.  
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรเสริญ  สันติธญะวงศ ์

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

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
52,000 บำท  

(ห้ำหม่ืนสองพันบำทถ้วน)    
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๖ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้  
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ ความสัมพันธ์ทางการผลิต : วิถีแห่งการ
แลกเปลี่ ยนระหว่างมนุษย์ที่ปรากฏใน 
“ทุน” ตามทัศนะของคาร์ล มาร์กซ์ 

อาจารย์ชลลดา  นาคใหญ่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ปี 

๒ สัมพันธภาพฝรั่งเศส - ไทย ช่วงสถานการณ์
โควิด ๑๙ : มาตรการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การให้ความช่วยเหลือ 

อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  
 ฤทธิจันทร์ (หัวหน้าโครงการ) 
Mrs.Nolwenn LAACOUME 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

๑๕,๐๐๐ ๑ ปี 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมืน่ห้าพันบาทถว้น) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ให้แก่บุคลากรจ านวน ๒ โครงการ เป นเงินทั้งสิ้น 
๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม  
   บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/
ประเมินโครงการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะ อ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๘๔ รายชื่อ  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา/ประเมิน โครงการ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม บทความวิจัยและผลงานลักษณะอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ (ร่าง) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
วิจัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๓ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ๒. (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ๓. (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๓ ฉบับ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับ 
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนส่วนตัว เป นเวลา ๕ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป นเงิน ๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย ได้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป นเงิน 
๒๐,๗๐๐ บาท (สองหมืน่เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกักตัวในสถานการณ์โควิด-๑๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ นักศึกษากัมพูชา 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ส านักงานโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการน านักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเดินทางกลับประเทศไทย เพ่ือศึกษาตามปกติในภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ มีนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ที่ได้เดินทางกลับภูมิล าเนา
ที่ราชอาณาจักรกัมพูชาก่อนที่จะมีปิดพรมแดนระหว่างประเทศ จ านวน ๕ คน ได้แก ่

๑. Miss Pheng Thoninphouvoneat 
๒. Mr. Chhit Taymeng 
๓. Mr. Khorm Linkheu 
๔. Mr. Chea Ratana 
๕. Mr. An Hongsengheng 

 
ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาตรการกักตัวในสถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งก่อนและหลังการเดินทางเข้า

ราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 
  ๑. ค่าหนังสือรับรองเพ่ือเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry, CoE) ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ณ ต่างประเทศ 
  ๒. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง ( fit-to-fly health 
certificate หรือ fit-to-travel health certificate) 
  ๓. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ ยืนยันผลการตรวจเชื้อโควิด -๑๙ (medical certificate with a 
laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) 
  ๔. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
  ๕. ค่าอาหารและค่าสถานที่กักกันโรค พร้อมค่าสาธารณูปโภค เป นเวลา ๑๔ วัน 
  ๖. ค่าตรวจโควิด-๑๙ ระหว่างการกักกันโรคในราชอาณาจักรไทย จ านวน ๒ ครั้ง 
  ๗. ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด -
๑๙ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย หรือจนกว่าจะสิ้นสุดการรับทุนพระราชทานและ/หรือพ้นสภาพ
นักศึกษาทุนพระราชทาน ตามมาตรการป้องกันโรคส าหรับผู้เดินทางเข้าในราชอาณาจักรไทย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายตามมาตรการกักตัวในสถานการณ์       
โควิด-๑๙ ทั้งก่อนและหลังการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา จ านวน ๕ 
คน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๒ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯประสงค์บรรจุพนักงาน
ชั่วคราว ต าแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวน ๑ อัตรา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้
สอดคล้องกับภาระงานและการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

๑. Mr. Doung Le Truong สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
เนื่องจากมาตรการกักตัวในสถานการณ์โรคโควิด -๑๙ ท าให้อาจารย์ชาวต่างประเทศต้อง

ด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย และมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  ๑. ค่าหนังสือรับรองเพ่ือเข้าราชอาณาจักรไทย (Certificate of Entry, CoE) ของสถาน
เอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ณ กรุงฮานอย 
  ๒. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมกับการเดินทาง ( fit-to-fly health 
certificate หรือ fit-to-travel health certificate) 
  ๓. ค่าใบรับรองแพทย์ที่ ยืนยันผลการตรวจเชื้อโควิด -๑๙ (medical certificate with a 
laboratory result indicating that COVID-19 is not detected) 
  ๔. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
  ๕. ค่าอาหารและค่าสถานที่กักกันโรค พร้อมค่าสาธารณูปโภค เป นเวลา ๑๔ วัน 
  ๖. ค่าตรวจโควิด-๑๙ ระหว่างการกักกันโรคในราชอาณาจักรไทย จ านวน ๒ ครั้ง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายตามมาตรการกักตัวในสถานการณ์      
โควิด-๑๙ ทั้งก่อนและหลังการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยของอาจารย์ชาวต่างประเทศราย Mr. Doung Le 
Truong ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ Beijing Language and Culture University (BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งว่าคณะฯ ประสงค์เสนอข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beijing Language and Culture University 
(BLCU) สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้จัดท า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลั ย  ระหว่ างมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรกับ  Beijing Language and Culture University (BLCU) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งว่าคณะฯ ประสงค์เสนอข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Busan University of Foreign Studies 
สาธารณรัฐเกาหลี และได้จัดท า (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี ได้
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ ขอเสนอต่อสัญญา Specific Agreement กับ Tokyo Gakugei University  
   ประเทศญี่ปุ่น 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งว่าคณะฯ ประสงค์เสนอต่อสัญญ า Specific 
Agreement ระดับคณะวิชา ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบ ๗ + ๑ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (ภาษาญี่ปุ่น) 
ระหว่างคณะอักษรศาสตร์  กับ  International Student Exchange Center, Tokyo Gakugei University 
ประเทศญี่ปุ่น และได้จัดท า (ร่าง) Specific Agreement 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ต่อสัญญา Specific Agreement ระดับคณะวิชา 
ระหว่างคณะอักษรศาสตร์  กับ  International Student Exchange Center, Tokyo Gakugei University 
ประเทศญี่ปุ่น ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ บัญชีรายช่ือคณาจารย์ประจ าผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสภาวิชาการ  
   กลุ่มสังคมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ด้วย รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ พ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาวิชาการเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงออกค าสั่งที่ ๑๙๘๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย์ประจ าซึ่งด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แทนต าแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้
ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอรายชื่อคณาจารย์ประจ า จ านวน ๑ รายชื่อ จากบัญชีรายชื่อคณาจารย์ประจ าซึ่งด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๔ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ทาบทามบุคคลเพ่ือเสนอเป นกรรมการสภาวิชาการ
ประเภทคณาจารย์ประจ า กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ตามล าดับ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
๒. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 
๓. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การเสนอชื่อกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง บัณฑิตวิทยาลัย ได้ขอให้คณะฯ พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๑ คน ทั้งนี้  มีภาควิชาฯ เสนอชื่อกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังนี้ 
  ๑. ภาควิชาภาษาไทย  เสนอชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารง อดุลยฤทธิกุล 
  ๒. ภาควิชาประวัติศาสตร์  เสนอชื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ เป น
กรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ขอเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา แจ้งที่ประชุมฯ ว่า คณะฯ ประสงค์ให้หัวหน้างานของ
ส านักงานคณบดีทุกคนที่มิได้เป นกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ เป นผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หัวหน้างานของส านักงานคณบดีทุกคนที่มิได้เป น
กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ เป นผู้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ได้ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ การแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
  
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เป นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ ป ระชุมฯ  ได้ พิ จารณ าแล้ วมี มติ ให้ เสนอแต่ งตั้ งกรรมการสรรหาหั วหน้ าภ าควิช า
บรรณารักษศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน   กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์) 
  ๓. อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต   กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้เสนอการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ส าหรับภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะฯ พิจารณาแก้ไขการก าหนดค่าเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ บางส่วน ส าหรับภาควิชา และให้แจ้งภาควิชาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การเสนอรายชื่อกรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๒๐๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น มหาวิทยาลัยขอให้
คณะอักษรศาสตร์ เสนอรายชื่อกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อมหาวิทยาลัย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๓  วันท่ี  ๕  ตุลาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๖ 

 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง  เป น
กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานภายใน
คณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงาน
ภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑   การหารือกับหลักสูตรเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าจะด าเนินการประสานงานกับหลักสูตรเพ่ือ
หารือถึงแนวทางการพัฒนาเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ ในภาค
การศึกษาปลาย   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให้คุณภาพการเรียนการสอนเป นไปตามมาตรฐาน 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒   การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารคณะอักษรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่               
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 

อาจารย์จิตรนันท์  กลิ่นน้อย  ลาออกจากต าแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  
 อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก       พ้นจากต าแหน่ง   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเอเชียศึกษา 
 อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก     ด ารงต าแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา 
 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


