
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๗/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฏ  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 อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ อาจารย์อันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ 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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๔ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๕ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๖ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๘ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ  
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ  
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๑๖/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  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  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   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 

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 สัมมนำ อบรม น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
 

2 

อ.เขมรินทร์  
เพ็ญแสงอ่อน 

ผศ.ตะวัน  วรรณรัตน์ 
 

การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ
แรงงานหลังโควิด 

สภาองค์การลูกจา้งแรงงาน
ยานยนต์แห่งประเทศไทย
และองค์กรเครือข่าย 

20 ก.ย.63 โรงแรมพูลแมน  
คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

ไมเ่บิก 

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 

4 ผศ.มุจรินทร์  อิทธพิงษ์ วรรณกรรมการละคร ของ  
วิลเลี่ยม เช็กสเปียร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

11 ก.ย.63 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

ไม่เบิก 
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กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิรยิะนุภาพ 

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 การปรับปรุงภูมิทัศน์ของลานทรงพลและพื้นที่สวนในบริเวณอื่น ๆ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ก าลังด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของลานทรงพล
และพ้ืนที่สวนในบริเวณอ่ืน ๆ ของคณะอักษรศาสตร์ ด้วยลักษณะของการปลูกต้นไม้ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมแก่การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา โดยได้รับค าแนะน าจากรุกขกร ในการนี้ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ 
จ านวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุนลานทรงพล 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ รายช่ืออาจารย์พิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยและภาควิชานาฏยสังคีตประสงค์แจ้งรายชื่ออาจารย์พิเศษ ตามข้อบังคั บ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๖๒ ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓   



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายชื่ออาจารย์พิเศษของภาควิชาภาษาไทยและ
ภาควิชานาฏยสังคีต ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ การด าเนินการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาการด าเนินการสอบปลายภาค ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในเรื่องการส่งข้อสอบและใบเซ็นชื่อของการสอบนอกตารางและการสอบแบบ
ออนไลน์ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการด าเนินการสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ส าหรับการสอบแบบ Onsite ต้องส่งข้อสอบและใบลงชื่อผู้เข้าสอบ 
๒. ส าหรับการสอบแบบ Online ส่งเฉพาะข้อสอบ 
๓. การส่งผลการสอบ (เกรด) ให้ส่งในระบบ Online ไม่ต้องพิมพ์ออกมา  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๒ เรื่อง 
 

สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 
1. บทความวิจัย เร่ือง  วัจนกรรมในพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ 
   พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 42 ฉบับที่ 2  
   (ก.ค.-ธ.ค. 2563): 1-20. 
   ผู้ขอรับทุน   รองศาสตราจารยส์ุวัฒนา เลี่ยมประวัติ 

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

 

2. บทความวิจัย เร่ือง A Comparative Analysis of Metaphors Constructing  
  Danger and Force Dynamics in Buddhism Discourse 
 เผยแพร่ใน The 8th European Conference on Arts & Humanities  
  (Online), London, England, July 24-26, 2020: 139-152. 
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี เขียววิชัย 

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

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
9,000.00 บำท  
(เก้ำพนับำทถ้วน)    



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๒ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้  
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ มาตรการการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวภายหลัง
วิกฤตการณ์ ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ของ
รัฐบาลญี่ปุ่น 

อาจารย์วัชรินทร์  เอนกพงศ์พันธ์ ๑๕,๐๐๐ ๑ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ให้แก่บุคลากรจ านวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ 
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ สถาบัน INALCO ขอส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส จ านวน ๒ คน 
 
สรุปเรื่อง Institut National des Lngues et Civilisations Orientales (INALCO) กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส ขออนุญาตส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศส เข้าศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๒ คน ได้แก ่

๑. Miss Alice LESCURE 
๒. Mr.Jose MONSALVE 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวฝรั่งเศสทั้ง ๒ ราย เข้าศึกษา 
ณ คณะอักษรศาสตร์ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ขอเสนอข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์การศึกษาภาษายุทธศาสตร์  
   HUFS 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ  ประสงค์เสนอ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชาระหว่างคณะ-  
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Center of Critical Foreign Language Education (ศูนย์การศึกษา
ภาษายุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign Studies, 
HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์กับศูนย์
การศึกษาภาษายุทธศาสตร์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา
ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Center of Critical Foreign Language Education (ศูนย์
การศึกษาภาษายุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ (Hankuk University of Foreign 
Studies, HUFS) สาธารณรัฐเกาหลี ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ ขอปรับอัตราค่าครองชีพของอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์ปรับอัตราค่าครองชีพของอาจารย์ชาวต่างประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าครอง
ชีพในปัจจุบันยิ่งขึ้น เพ่ือสร้างแรงจูงใจส าหรับอาจารย์ชาวต่างประเทศในการปฏิบัติงาน ณ คณะอักษรศาสตร์ โดย
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

อัตราเริ่มต้น เงื่อนไขเบื้องต้น การเลื่อนขั้นค่าครองชีพ 
๖,๐๐๐ บาท/เดือน คุณวุฒิปริญญาตรี 

ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ทุก ๒ ปี 
จนถึงอัตราสูงสุด ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน 

๗,๐๐๐ บาท/เดือน คุณวุฒิปริญญาโท 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน คุณวุฒิปริญญาเอก 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าครองชีพของอาจารย์ชาวต่างประเทศได้ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการรวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ หลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ แผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้ด าเนินการรวบรวมแผนปฏิ บัติงานของหน่วยงานภายในคณะ -       
อักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑๓ หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. ภาควิชาภาษาไทย 
๒. ภาควิชาภาษาอังกฤษ 
๓. ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
๔. ภาควิชาภาษาเยอรมัน 
๕. ภาควิชาประวัติศาสตร์ 
๖. ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
๗. ภาควิชานาฏยสังคีต 
๘. ภาควิชาปรัชญา 
๙. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
๑๐. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
๑๑. ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
๑๒. ฝ่ายเอเชียศึกษา 
๑๓. ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จ านวน ๑๓ หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๙  ตลุาคม   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย์   ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ   ตั้งแต่วันที่   
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้า
ภาควิชาภาษาอังกฤษ  ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์  จันทร์เฟือ่ง  กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส) 
  ๓. อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย์   กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


