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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 

ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔ 
วันจันทร ท่ี  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

ณ  หองประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร 
..................................................... 

 

ผูมาประชุม 
 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ 
๒ ศาสตราจารย ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝายวชิาการ กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ รองคณบดีฝายมาตรฐานการศึกษาและการวจิัย กรรมการ 
๔ อาจารย ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ หัวหนาภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ อาจารย ดร.เพชรดา  ชนุออน หัวหนาภาควิชาประวตัิศาสตร กรรมการ 
๗ ผูชวยศาสตราจารยนาตยา  อยูคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๘ อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๙ อาจารย ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 

๑๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผูแทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๑๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ หัวหนางานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๑๒ นางรสธร  จนัทรสิงขรณ นักวิชาการอุดมศึกษา ผูชวยเลขานุการฯ 
 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
๑ รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  ปนทอง ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยวิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ผูชวยศาสตราจารยบุหลนั  กุลวจิติร หัวหนาภาควิชาบรรณารักษศาสตร กรรมการ 
๔ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน หัวหนาภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๕ อาจารย ดร.นันทวัลย  สนุทรภาระสถิตย หัวหนาภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๖ รองศาสตราจารยวนัชัย  สีลพทัธกุล หัวหนาภาควิชาภาษาปจจบุนัตะวันออก กรรมการ 
๗ อาจารยภาณุพนัธ  จันทรเฟอง หัวหนาภาควิชาภาษาฝร่ังเศส กรรมการ 
๘ อาจารยอาภากร  หาญนภาชีวนิ หัวหนาภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๙ อาจารยศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหนาภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 

๑๐ ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมสัน  คีรีวงศวัฒนา หัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร กรรมการ 
๑๑ ผูชวยศาสตราจารยตะวนั  วรรณรัตน หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร กรรมการ 
๑๒ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก  รุงกีรติกุล ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๓ อาจารย ดร.ณัฐภรณ  สถิตวราทร ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๔ รองศาสตราจารย ดร.บลูยจีรา  ชิรเวทย ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารยวิมลศิริ  กลิ่นบุบผา ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ กรรมการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

๑ อาจารย ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
๒ นางสาวบุษกร  จินตธนาวฒัน หัวหนางานคลังและพัสด ุ  
๓ นางสาววรรณา  วงษธง หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๒ 

 
ผูเขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

 
 

-   

ผูไมมาประชุม 
 

๑ ผูชวยศาสตราจารยคมกฤช  อุยเต็กเคง ผูแทนจากคณาจารยประจาํคณะฯ ลาประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมมีการ
แกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอใหท่ีประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตรครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  (วาระลับ) 
 

มต ิ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร  
ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรท่ี  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  (วาระลับ) แลวมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ  
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร 
ในฐานะอาจารยพิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเขารวมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ใหหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๓ 

อาจารยพิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เร่ือง ผูเชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 
 
2 
 
3 

ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศวัฒนา 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ 
โออินทร 

อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ 

 
รายวิชา 763 311  
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
สําหรับการวางแผน 

 
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ภาคการศึกษาที่  

2/2563 

 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตสารสนเทศ 
เพชรบุรี 

4 ผศ.พิพัฒน  สุยะ รายวิชา 598-121 มนุษยกับปรัชญา  
โดยบรรยายเรื่อง "ปรัชญาวทิยาศาสตร" 

คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2 ก.พ.64 ผานระบบออนไลน 

 
กรรมการ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หนวยงานท่ีเชิญ 

หรือแตงต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

กรรมการสอบสารนิพนธ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

7 มี.ค.6๔ 

     

 
วิทยากร 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เร่ือง ผูเชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 ผศ.ดร.จุฑาทิพย 
จันทรลุน 

วิทยากรในการเสวนาเร่ือง 
"ฝกงานและสหกิจศึกษาในโลก 
Disruption" 

คณะอักษรศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

11 ม.ค.64 ผานระบบออนไลน 

   2 อ.ดร.พิภู  บุษบก The Development and 
Political Participation of the 
Overseas Chinese Business 
Groups in Thailand Since 
1980s 

Guangxi University for 
Nationalities, China 

29 ธ.ค.63 ผานระบบออนไลน 

   3 อ.ศิวพร  สุวรรณมณี การเขียน Resume สําหรับ 
การสมัครงาน 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 ก.พ.64 ผานระบบออนไลน 

 

 

 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๔ 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เร่ือง ผูจัด ระยะเวลา สถานท่ี 
คาใช 
จาย 

1 
 
2 

อ.กัณฑอเนก 
จารุรักษา 

อ.ธีรัช  รําแพนเพชร 

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา 
ดูงานเร่ือง “การปรับปรุง
ขอสอบ STEP การจัดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
และการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ” 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6-10  
ม.ค.64 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม 

ไมเบิก 

3 
4 
5 
 

นายโกวทิย  หลําชุม 

นายสน่ัน  หวานแท 

นายสิทธิชนะชัย 
จิระศิริโชติ 

 

 
ชางภาพมือถือสูบิลบอรด 
ระดับโลก 

 
คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
2 มี.ค.64 

 
ผานระบบออนไลน 

 
ไมเบิก 

6 
7 
8 

ผศ.บุหลัน กุลวิจิตร 

อ.ดร.ปญญา  จันทโคต 

ผศ.เลิศชัย 
วาสนานิกรกุลชัย 

แนวทางการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยเพือ่ขอทุน 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 ม.ค.64 ผานระบบออนไลน ไมเบิก 

9 อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ 

วัฒนธรรมศึกษาของดนตรี สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 มี.ค.- 
30 เม.ย.64 

ผานระบบออนไลน ไมเบิก 

  โครงการประชุมวาดวยขอเสนอ
การยกระดับและขับเคลื่อน
ระบบบริหารการวิจัยและ
สรางสรรคศิลปกรรม 
ของประเทศไทย 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสรางสรรค 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23 ก.พ.64 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตล่ิงชัน 

ไมเบิก 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หนวยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศวัฒนา 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11 ม.ค.64  
เปนตนไป 

- 

2 ผศ.ดร.ชาญณรงค 
บุญหนุน 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตรปริทรรศน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14-28 ม.ค.64 - 

  ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 25 ม.ค.- 
22 ก.พ.64 

- 

3 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journal of Studies in the 
English Language, 
Thammasat University 

29 ธ.ค.- 
15 ม.ค.64 

- 

  ผูทรงคุณวุฒิใหคําปรึกษาในการใช
เคร่ืองมือทางภาษาศาสตร
คลังขอมูลในการระบุอุปลกัษณ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 26 ม.ค.64  
เปนตนไป 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๕ 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (ตอ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หนวยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

4 อ.ดร.ปญญา 
จันทโคต 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ วารสารรังสิตสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

20 ม.ค.- 
22 ก.พ.64 

- 

5 ผศ.พิพัฒน  สุยะ ผูทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพงานแปล คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   

6 ก.พ.- 
19 เม.ย.64 

- 

6 อ.ดร.พิภู  บุษบก ผูทรงคุณวุฒิประเมินวิทยานิพนธ 
ตามโครงการวทิยานิพนธดีเดน  
ประจําป 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

6 ม.ค.-5 ก.พ.64 - 

7 อ.ดร.วนิดา  
        คราวเหมาะ 

ผูทรงคุณวุฒิจัดทําขอสอบวัดระดับ
ความสามารถในการใชภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยปูซานภาษาและ
กิจการตางประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหลี 

5 ก.พ.64  
เปนตนไป 

- 

8 ผศ.ดร.วรพร 
ภูพงศพันธุ 

ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-28 ก.พ.64 - 

9 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ผูทรงคุณวุฒิเขารวมโครงการ  
"จัดทําปทานุกรมเกาหลี-ไทย" 

ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย 
ฮันกุกภาษาและกิจการตางประเทศ 
สาธารณรัฐเกาหลี 

1 ม.ค.64- 
31 ธ.ค.68 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  แนวทางการดําเนินการของคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   และปรัชญาทางการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบวาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เม่ือ
วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้ สามารถดูรายละเอียดของกรอบคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค
มหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับเต็มไดท่ี http://www.eds.su.ac.th/?page_id=5494  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือทราบ 
  
มติ  ท่ีประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน 
 

  (ไมมี) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๖ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการดานหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร เสนอรายช่ือคณะกรรมการรางหลักสูตรและ 
   คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตรประสงคเสนอรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕) และ รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕) มีรายละเอียดดังนี้   
 

รายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. ๒๕๖๕) 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผุสดี  ดอกพรม   ประธาน 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย  กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ปญญา  จันทโคต    กรรมการและเลขานุการ 

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย  ประธานอนุกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล  อนุกรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิพิมล  ประพินพงศกร  อนุกรรมการ 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผุสดี ดอกพรม   อนุกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ปญญา  จันทโคต    อนุกรรมการ 
ฝายเลขานุการ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผุสดี ดอกพรม   เลขานุการ 
๒. อาจารย ดร.ปญญา  จันทโคต    ผูชวยเลขานุการ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ.๒๕๖๕) และรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๖๕)   ตามรายละเอียด  
ท่ีเสนอและใหเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการดานการเรยีนการสอน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาสังคมศาสตร ขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูรอน  
ปการศึกษา ๒๕๖๓  

 

สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร  ไดขอเปดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

ภาควิชา รายวิชาท่ีเปดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอน 
สังคมศาสตร ๔๓๕ ๒๔๑ - ๕๙  

ประเด็นการเมืองรวมสมัย 
๑ คน เปนกรณีพิเศษใหแก  
นางสาวสรัลชนา  จิตอุทัศน 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๓๙๑ 

อาจารย ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ 
โดยไมรับคาตอบแทน 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการเปดรายวิชา ๔๓๕ ๒๔๑ - ๕๙ ประเด็นการเมืองรวมสมัย ใน
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค งวดสุดทายแก 
   บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร  ในการประชุมครั้งท่ี       
๒/๒๕๖๔  เม่ือวันท่ี  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ และในการเวียนขอความเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารตาง ๆ ตามสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยใหผูวิจัย
ปดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรคงวดสุดทาย รอยละ ๒๐ ของทุนท่ีไดรับ 
จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือโครงการวิจัย/งานสรางสรรค ผูเสนอขอรับทุน ทุนท่ีไดรับ 
(บาท) 

รอยละ ๒๐ ของทุน
ท่ีไดรับ (บาท) 

๑ การวิเคราะหเนื้อหาวารสารสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศ
ศาสตรในฐานขอมูลดัชนีการอางอิง
วารสารไทย 

ผศ.ดร.จุฑาทิพย  จันทรลุน ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
(รอยละ ๒๐) 

๒ ลักษณะเดนดานรูปแบบของกวีวัจจะ
ในสามกรุง พระนิพนธพระวรวงศเธอ 
กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ 

ผศ.ดร.วีรวัฒน  อินทรพร ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
(รอยละ ๒๐) 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน ๒๐,๐๐๐ 
(สองหม่ืนบาทถวน) 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๘ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ  ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสรางสรรค     
งวดสุดทาย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ  ท่ีไดรับ  ใหแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑาทิพย  จันทรลุน และ        
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน  อินทรพร รวมเปนเงินท้ังสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยระหวางแหลงทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร 

(Matching Fund) งวดท่ี ๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะอักษรศาสตรไดอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยระหวางแหลงทุนภายนอกกับคณะ      
อักษรศาสตร (Matching Fund)  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ใหแกโครงการวิจัย เรื่อง “๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับ
ความเบงบานของศิลปะไทย” ระหวางธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) และคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม เปน
หัวหนาโครงการวิจัย  และคณะฯ ไดรวมสมทบทุนวิจัยเปนเงิน  ๕๗๐,๔๐๐ บาท (หาแสนเจ็ดหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 
นั้น  ในการนี้ ผูวิจัยไดรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยรอบ ๖ เดือน แลว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยงวดท่ี ๒ จํานวนรอยละ ๓๐ ของทุนวิจัยท่ีไดรับ เปนเงิน ๑๗๑,๑๒๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืน
หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) ใหแกโครงการวิจัยดังกลาว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งวดท่ี ๒ จํานวนรอยละ ๓๐ ของทุน
วิจัยท่ีไดรับ เปนเงิน ๑๗๑,๑๒๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบบาทถวน) ใหแกโครงการวิจัย เรื่อง 
“๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับความเบงบานของศิลปะไทย” ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรบัทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แขงขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร ประสงคขอรับเงินรางวัลสนับสนุนจํานวน ๑,๐๐๐ บาท  (หนึ่งพันบาทถวน) 
ใหแกนายณัฐดนัย  กิจเจริญ รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๔๙๔  ท่ีไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท        
ภาคบรรยาย กลุมภูมิศาสตรมนุษย เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เรื่อง “การวิเคราะหหาพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรค
ชิคุนกุนยาจากยุงลายอัลโบพิคตัสโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในอําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร” จาก
การแขงขันในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร แหงประเทศไทย ครั้งท่ี ๑๓ 
(ออนไลน) ระหวางวันท่ี ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๙ 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหอนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนใหแกนายณัฐดนัย กิจเจริญ 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๐๐๔๙๔ ไดรับรางวัลจากการประกวดเปนเงินท้ังสิ้น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ ขอรับเงินรางวัลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับแตงตั้งชํานาญการ 
 
สรุปเรื่อง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี ๖๔๓/๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน แตงตั้งให นายสนั่น หวานแท พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดํารงตําแหนง “นักวิชาการ
อุดมศึกษาชํานาญการ” คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเงินรางวัลใหแก นายสนั่น หวานแท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)  โดยใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของคณะอักษรศาสตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ ใหแกนายสนั่น หวานแท เปนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 
โดยใหเบิกจายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ในสวนของคณะอักษรศาสตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาดานอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Tokyo Gakugei University  
   ประเทศญ่ีปุน 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร ประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จํานวน         
๒ ฉบับ ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุน ดังนี้ 

๑. Memorandum of Understanding 
๒. Agreement on Academic Exchange 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบการตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุน จํานวน ๒ ฉบับ ได
ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงิน 
   จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะอักษรศาสตร  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
สรุปเรื่อง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี ๒๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดเห็นชอบใหเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิก
จายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ของคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอกองกฎหมาย จากนั้นกองกฎหมาย ไดตรวจพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรฯ ฉบับดังกลาวและ
มีขอเสนอแนะแลวนั้น คณะฯ ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของกองกฎหมายเรียบรอยแลว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
คาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค คณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามรายละเอียดท่ีเสนอ และใหเสนอกองกฎหมายตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ ผลการหารือคานิยมหลักขององคกรเพ่ือกําหนดกลยุทธตามแนว EdPEx  
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะฯ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพคณะวิชาตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) ครั้งท่ี ๒ “รูจักองคกร รูจัก EdPEx” ณ โรงแรมไมดา  
แกรนด ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ระหวางวันท่ี ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยมีผูบริหารคณะอักษรศาสตร 
หัวหนาภาควิชา ผูแทนภาควชิา และหัวหนางาน เขารวมโครงการ และไดระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดคานิยม
หลักขององคกร (Core Value)  ทําใหไดคานิยมหลักขององคกร  สําหรับคณะอักษรศาสตร ๒ รูปแบบ คือ     
“Be Arts, be the MASTER of your Passion” และ “Arts, your TRUSTED partner” จากนั้นไดเสนอให
ภาควิชาและสํานักงานคณบดีพิจารณาคัดเลือกคานิยมหลักขององคกรเพียงแบบเดียว  เพ่ือกําหนดกลยุทธตาม
แนว EdPEx ตอไป  ผลการคัดเลือกคานิยมหลักขององคกร จากหนวยงานภายในคณะฯ มีดังนี้ 

๑. “Be Arts, be the MASTER of your Passion” จํานวน  ๕  หนวยงาน 
๒. “Arts, your TRUSTED partner”   จํานวน  ๕  หนวยงาน 
๓. ไมเสนอความเห็น     จํานวน  ๒  หนวยงาน 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหคณะฯ  ดําเนินการใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนออกเสียงเลือกคานิยมหลักขององคกร ผานระบบ google form โดยมีตัวเลือก ดังนี้ 

๑. “Be Arts, be the MASTER of your Passion” 
๒. “Arts, your TRUSTED partner” 
๓. งดออกเสียง 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี  ๕/๒๕๖๔  วันท่ี  ๘  มีนาคม   ๒๕๖๔  หนา  ๑๑ 

ท้ังนี้  ใหออกเสียงไดถึงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.  หากมีคะแนนเสียงเทากัน   
ใหคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตรลงมติเลือกคานิยมหลักขององคกร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

  (ไมมี) 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
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