
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๒  พฤศจิกายน  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 อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 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 นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๔ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๖ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๗ อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน   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 ่ ๑๗/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที ่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารยพ์ิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.เพชรดา 
ชุนอ่อน 

รายวิชา 467437 เอเชียใต้ใน
ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1 และ 6-7  
ต.ค.63 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

      

 
วิทยากร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 น.ส.บุษกร  จินต์ธนาวัฒน์ แนะน าการใชง้านระบบ  
SU-ERP ส าหรับงานการเงิน 
และบัญช ี

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

26 ต.ค.63 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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            ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
 

2 

น.ส.ชุลีพรรณ  
เคารพธรรม 

น.ส.ญาณิศา 
แก้วสอดสกีรสิริ 

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ 
ประสบการณ์จากนักกฎหมาย 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

29 ต.ค.63 ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไม่เบิก 

3 อ.ดร.วิมลรัตน์ 
วศินนิติวงศ์ 

ประชุมพิจารณาขอ้สอบ 
ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 
1/2563 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

14 ต.ค.63 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ไม่เบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจ (ร่าง) 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2-16 ต.ค.63 - 

2 อ.ดร.สิรินาถ 
ศิริรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพต ารา
ฉบับสมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต 

26 ส.ค.- 
17 ก.ย.63 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะประเภท 
   คณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน 
 
สรุปเรื่อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๒๕๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน 
เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงขอเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
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คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณบดี     ประธานกรรมการ 
    หัวหน้าภาควิชาทุกคน   กรรมการ 
    รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา  เลขานุการ 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา  -  รับสมัครและอ านวยการเลือกตั้ง 
    -  ก าหนดใบสมัคร แบบบัตรเลือกตั้ง และก าหนดบัตรเสีย 
    -  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
    -  ก าหนดวัน เวลาและสถานที่เลือกตั้ง และสถานที่นับคะแนน 
    -  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

-  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
          ข้อ ๔ ให้ทราบทั่วกันก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

-  ประกาศรายชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 
   เลือกตั้งให้ทราบโดยทั่วกันก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

    -  ตรวจนับคะแนนเลือกต้ังตามก าหนดเวลา เมื่อการลงคะแนนเลือกตั้งสิ้นสุดลง 
       ให้กระท าโดยเปิดเผยและให้สิ้นสุดในคราวเดียวกัน 
    -  รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
 วันที่ ๙-๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะประเภทคณาจารย์ประจ าและผู้แทน 
    สายสนับสนุน ณ ส านักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 
 วันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ 

ประจ าคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
 วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ส านักงานคณบดี 

คณะอักษรศาสตร์และตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง 
 วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ รายงานผลการเลือกตั้งต่ออธิการบดี 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน 
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๘/๒๕๖๓  วันท่ี  ๒  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ ค าขอเงินอุดหนุนเพื่อจัดโครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
   (งบประมาณเงินแผ่นดิน) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าคณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าค าของบประมาณเงิน
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ได้ให้ความ
เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการนี้ 
หากภาควิชามีความประสงค์จะจัดโครงการบริการวิชาการ และ/หรือ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วย
งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขอให้จัดท าข้อมูลตามแบบพิมพ์ที่ก าหนด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

๑. ข้อมูลค าขอโครงการบริการวิชาการ  แบบพิมพ์ ง.๑๐๙ 
๒. ข้อมูลค าขอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แบบพิมพ์ ง.๑๑๐ 

 
จากนั้น ขอให้ภาควิชาส่งข้อมูลดังกล่าวมายังงานบริหารและธุรการ รวมทั้งจัดส่งไฟล์เอกสาร

ดังกล่าวไปที่ อีเมล์ kaewmunee@hotmail.com ภายในวนจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขั้นตอนการจัดท าค าขอเงินอุดหนุนเพ่ือจัดโครงการ
บริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(งบประมาณเงินแผ่นดิน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การแต่งตั้งคณะท างานประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ 
   ประเมินผลการสอน อาจารย์ ดร.สิรินาถ ศิริรัตน์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


