
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๓ 
วันจันทร์ ที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๖ อาจารย์ภาณุพนัธ์  จันทร์เฟื่อง หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๗ อาจารย์อันนา  คือเบล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 

๑๐ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๒ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๓ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต 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.ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย กรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน ์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๓  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
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อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.LU Wei รายวิชา 476372 การสอน
ระบบเสียงภาษาจีน 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่  
2/2563 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 อ.Yanan CHU รายวิชา 476341 การเขียน
ภาษาจีน 1 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่  
2/2563 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 อ.ดร.สุนทรี 
โชติดิลก 

รายวิชา พธ.691 ระเบียบวิธี
วิจัยทางพุทธศาสนา 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

28 ต.ค.63 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

4 อ.ดร.อาคีรัต 
อับดุลกาเดร์ 

รายวิชา ว30164 ธรณีวิทยา
เบื้องต้น 

โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนฯ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 ธ.ค.63- 
2 เม.ย.64  

 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

วิทยากร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

เสวนาวิชาการอา่นสิทธแิละสันติ
วิธีในสังคมไทย #1 พุทธสันติวธิ ี

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวทิยาลัยมหิดล 

28 ต.ค.63 สถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

   2 อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

การน าทฤษฎีวรรณคดีหลัง
สมัยใหม่มาใช้ในการศึกษา
วรรณคดีไทย 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

30 ต.ค.63 ผ่านระบบออนไลน์ 

   3 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

Metaphor in Discourse 
Studies 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11 พ.ย.63 คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
             

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 ผศ.บุณฑริกา  คงเพชร โครงการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13-15  
พ.ย.63 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ไม่เบิก 

2 อ.ดร.พิภ ูบุษบก ประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
การของมหาวทิยาลัยศิลปากร
เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 
ประเภท Fundamental 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5 พ.ย.63 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่เบิก 

3 ผศ.ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ การรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดท าร่างธรรมนูญ
ว่าด้วยการผังเมือง 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 11 พ.ย.63 โรงแรมไมด้า แกรนด์ 
ทวารวดี  
จังหวัดนครปฐม 

ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

ร่วมบรรเลงในวงดนตรีเน่ืองใน 
วันมูลนิธิสิรินธร 

มูลนิธิสิรินธร 30 ต.ค.- 
1 พ.ย.63 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2 พ.ย.63  
เป็นต้นไป 

- 

   3 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพื่อ
น าเสนอในการประชุมวิชาการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

19 ต.ค.-1 พ.ย.
63 

- 

4 ผศ.ดร.วรพร 
ภู่พงศ์พันธุ ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
(ก.ค.-ธ.ค.63) 

- 

5 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 ต.ค.63  
เป็นต้นไป 

- 

6 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาศาสตร์ 
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   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒ สถานที่ส าหรับจอดรถตู้ชั่วคราว 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าด้วยคณะอักษรศาสตร์ก าลังด าเนินโครงการปรับปรุงฐาน
รากอาคารอักษรศาสตร์ ๓ ระหว่างการด าเนินงานจ าเป็นต้องปิดพ้ืนที่โดยรอบอาคารอักษรศาสตร์ ๓ เพ่ือความ
สะดวกของผู้ปฏิบัติงานและเพ่ือความปลอดภัยของทุกฝ่าย ท าให้สถานที่จอดรถตู้ข้างอาคารอักษรศาสตร์ ๓ ไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้น คณะอักษรศาสตร์จึงก าหนดสถานที่จอดรถตู้ชั่วคราวบริเวณโถงใต้อาคารสังคีต
ศิลป์ไทย และขอความกรุณางดจอดรถจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ในบริเวณดังกล่าวด้วย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ส ำนักงำนคณบดีคณะอักษรศำสตร์ได้จัดท ำปฏิทินกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะอักษร
ศำสตร์ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้อง ตำมรำยละเอียดดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๕ 

 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ ๑๑  มกราคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ ๒๕  มกราคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที ่ ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ ที่ ๕  เมษายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 8 วันจันทร์ ที่ ๑๙  เมษายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 9 วันจันทร์ ที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 10 วันจันทร์ ที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 11 วันจันทร์ ที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 12 วันจันทร์ ที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ ๑๒  กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 14 วันจันทร์ ที่ ๒  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 15 วันจันทร์ ที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 16 วันจันทร์ ที่ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 17 วันจันทร์ ที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 18 วันจันทร์ ที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 19 วันจันทร์ ที ่ ๑๘  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 20 วันจันทร์ ที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 21 วันจันทร์ ที่ ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 22 วันจันทร์ ที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ ๒๓   วันจันทร์ ที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ ๒๔ วันจันทร์ ที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา  13.00 น. 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

  (ไม่มี) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอเปิดรายวิชา ๔๑๓ ๒๑๓ สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๔๑๓ ๒๑๓ สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส ในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๔๑๓ ๒๑๓ สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้แจ้งกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ รายงานผลการด าเนินการสอบ ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง ประธานคณะกรรมการด าเนินการสอบ  คณะอักษรศาสตร์  ประจ าภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานสอบประจ าภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓    
ผลปรากฏว่า การด าเนินการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. อาจารย์ผู้คุมสอบบางรายวิชาให้นักศึกษามาเซ็นชื่อที่ห้องข้อสอบหลังจากสอบเสร็จ  
เนื่องจากนักศึกษาแต่งกายไม่ถูกระเบียบ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ระเบียบในการเข้าห้องสอบให้นักศึกษา
ทราบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจาก บางครั้งนักศึกษาท้วงติงว่าบางรายวิชา หรือรายวิชาก่อนหน้าอาจารย์
ผู้คุมสอบอนุญาตให้เข้าสอบได้ 

๒. การซ่อมแซมอาคารอักษรศาสตร์ ๒  ท าให้ไม่สามารถใช้ห้องเก็บข้อสอบเดิมได้  จึงต้องหา 
ห้องเก็บข้อสอบใหม่ ส าหรับเก็บข้อสอบช่วงการสอบปลายภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะกรรมการด าเนินการสอบ
จึงขออนุญาตใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์ (Santa Lucia)  บริเวณอาคาร  ๓๖  ปี  ในภาคการศึกษาปลาย        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องจากสะดวกในการล าเลียงข้อสอบและการเคลื่อนย้ายเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ อีกท้ัง
พ้ืนที่บริเวณนี้สะดวกต่อการ รับ-ส่ง ข้อสอบของอาจารย์เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมของอาคารที่ใช้จัดสอบทั้งสาม
อาคาร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการด าเนินการสอบประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์ ขอขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสอน 
   รายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕ พื้นฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๑ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์ ประสงค์ขอขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕ พ้ืนฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๑ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ๔๓๐ ๑๐๕  พ้ืนฐานองค์ประกอบศิลป์และการออกแบบ ๑  ของอาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์     
ได้เป็นระยะเวลา  ๖ เดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การสรรหาคณะกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนจากคณะและ 
   ส่วนงาน 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรให้คณะวิชาและส่วนงานต่าง ๆ เสนอ
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจ านวนไม่เกิน ๕ คน เป็นกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนจาก
คณะและส่วนงาน  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอชื่อ พ.อ.อ. อ.ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการประจ าส านักดิจิทัลเทคโนโลยี ประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน และให้เสนอกองทรัพยากร
มนุษย์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ ภาควิชาภาษาเยอรมัน ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก 

การประกวด/แข่งขัน 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาเยอรมัน ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะทางภาษาเยอรมันใน “สัปดาห์ภาษาเยอรมัน ๒๐๒๐” จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทยและสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๘ 

 
ล าดับ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 

๑ น.ส.ณัฐณิชา วัฒนจินดาเลิศ  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๑๐๗ 
น.ส.กุลธิดา  ไอยราพงศ์  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๐๓๑ 
น.ส.โชติมา  มีม่ัน  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๐๘๕ 
น.ส.ศศิประภา  กลิ่นไม้  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๓๗๑ 

รางวัลชนะเลิศการประกวด
สื่อผสม (Multimedia-
Wettbewerb) ประเภททีม 

๒,๐๐๐ บาท 

๒ น.ส.นวดี เจริญสุข รหสัประจ าตัว ๐๕๖๐๐๑๗๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง การแข่งขันอภิปราย 
(Diskussion- ettbewerb) 

๑,๐๐๐ บาท 

๓ น.ส.ธัญญา  ศิริธร  รหัสประจ าตัว ๐๕๕๙๐๑๕๓ 
น.ส.อภิชญา  ฮวดเจริญ  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๔๓๑ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
สอง การแข่งขันตอบปัญหา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
ประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน 
(DACH) ประเภทคู่ 

๑,๐๐๐ บาท 

๔ น.ส.ญาณิศา  อุ่นศิริ  รหัสประจ าตัว ๐๕๖๐๐๐๘๗ รางวัลชมเชย การแข่งขัน
การประกวดผลงานศิลปะ 
(Kunst Wettbewerb) 

๑,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทั้ง ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การก าหนดต าแหน่งและจ านวนระดับต าแหน่งท่ีจะขอให้มีการเปิดคัดเลือกพนักงาน 

มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าสายสนับสนุน เฉพาะระดับช านากการ
 ปี พ.ศ.๒๕๖๓  (ครั้งท่ี ๒) 

 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรก าหนดให้คณะอักษรศาสตร์ด าเนินการเพ่ือเปิดให้มีการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าสายสนับสนุน ในการเข้าสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นเฉพาะระดับช านาญงานและ
ระดับช านาญการ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) ตามข้ันตอนและแผนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ คณะอักษร
ศาสตร์ ได้ส ารวจข้อมูลแล้วเห็นสมควรให้ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งที่จะให้ใช้เพ่ือประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น
ของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าสายสนับสนุน เฉพาะระดับช านาญการ ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๙ 

 
ล าดับ ชื่อต าแหน่งในสายงาน ระดับต าแหน่ง ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวนต าแหน่ง 

๑ นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ช านาญการ ๗ 
๒ นักการเงิน ปฏิบัติการ ช านาญการ ๑ 
๓ นักพัสด ุ ปฏิบัติการ ช านาญการ ๑ 
๔ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ ช านาญการ ๕ 

รวม ๑๔ 
   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนระดับต าแหน่งที่จะให้ใช้เพ่ือประเมินให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ าสายสนับสนุน เฉพาะระดับช านาญการ จ านวน               
๑๔ ต าแหน่ง ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ ขอหารือการจัดกิจกรรม “โครงการวันรวมน้ าใจในอักษร ประจ าปี ๒๕๖๓” 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ประสงค์ขออนุมัติการจัดโครงการวันรวมน้ าใจในอักษร 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง ว.๑๑๔ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้จัดโครงการวันรวมน้ าใจในอักษร ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ และอนุมัติงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้
เบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์                                 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๓  วันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓  หน้า  ๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


