
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ปี  คณะอักษรศาสตร์ 
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

..................................................... 
 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวนิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๖ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๗ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๖ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๗ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.รชัฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๙ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 

๑๐ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
๒ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลย ี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรม การประจ าคณะ       
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอัก ษรศาสตร์             
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (วาระลับ) แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์    
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.สรรเสริญ 
สันติธญะวงศ์ 

รายวิชา 550153 หลักการออกแบบเบื้องต้น 
ส าหรับนักศึกษาเภสชัศาสตร์ โดยบรรยายเร่ือง  
"ศิลปะการจัดวางและตกแต่งสถานที่" 

คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

23 และ  
30 ธ.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ 

2 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

รายวิชา 2205341 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
โดยบรรยายเร่ือง "ลักษณะเศรษฐกจิของไทย 
บทบาทของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม" 

คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

18 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

 
กรรมการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาที ่
ปฏิบัติงาน 

1 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย กรรมการสอบป้องกันวทิยานพินธ์ระดับ 
ปริญญาเอกเรื่อง "A Comparative Corpus Study 
on Lexical Bundles and Keywords in English 
Language Teaching Dissertations Written by 
English Speakers and Thai Learners" 

สถาบันภาษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

30 ก.ย.64 

2 อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ คณะกรรมการจัดงานวันครูภาษาฝร่ังเศส 
ระดับนานาชาต ิ

สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศส  
ประจ าประเทศไทย 

25 พ.ย.64 

3 อ.ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน์ กรรมการตัดสินการประกวดแข่งชนัคลิปวิดีโอทกัษะ
ภาษาต่างประเทศที่สอง 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

24-30 ก.ย.
64 

4 อ.สุมาล ี สูนจันทร์    

5 รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ กรรมการประจ ากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร ์
และมนุษยศาสตร ์

ส านักงานบริหารการวิจัย  
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ก.ย.64  
เป็นต้นไป 

 
วิทยากร 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 ศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

Keynote speaker ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ
หัวข้อ "Konstastive Studien in 
Germanistik und DaF 
(การศึกษาภาษาศาสตร์เปรียบต่าง
ในสาขาวชิาภาษาและวรรณคดี
เยอรมันและภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ)" 

สมาคมนักวิชาการด้านภาษา
และวรรณคีดเยอรมันแห่ง
ประเทศอินโดนีเซีย (Asosiasi 
Germanistik Indonesia)  

21 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

วิทยากร 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

2 ผศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย ์ การเป็นอาจารย์มืออาชพีส าหรับ
อาจารย์มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

3 ผศ.พิพัฒน์  สุยะ อยุติธรรมทางวาจา (Discursive 
Injustices : ปรัชญาภาษาประยุกต์ 
ว่าด้วยความหมายของค าเหยียดใน
ประทุษวาจา 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

3 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

4 อ.ดร.พิภ ู บุษบก วิทยากรเสวนาวิชาการ 
ซีร่ีส์กรุงศรีอยุธยา คร้ังที่ 2  
"จีน-ไทยใช่ใครอื่น : พลวัตชาวจีน
ในกรุงศรีอยุธยา" 

ส านักงานบริหารวทิยสถานด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร ์
แห่งประเทศไทย (ธัชชา) 

20 ก.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

5 อ.วีณา  วุฒิจ านงค์ วิทยากรโครงการเพาะพันธุ์
วรรณศิลป์ ป้ันดินให้เป็นดาว 

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววทิยา 
จังหวัดปราจนีบุรี 

11-13 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

6 ผศ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย แนวทางการวิเคราะห์เสียง ค า  
และประโยคภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

18 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

7 อ.ดร.สุนทรี  โชติดิลก การเก็บข้อมูลภาคสนาม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

27 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

 
ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ผศ.ดร.กนก 
รุ่งกีรติกุล 

หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการความคิด
สร้างสรรค์เปน็ฐาน (Creative-
based Learning) 

โครงการฝึกอบรมด้านการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพดา้นการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  หลักการประยุกต์เทคโนโลยี
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

โครงการฝึกอบรมด้านการเรียน 
การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพดา้นการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ต.ค.64 
(ช่วงเช้า) 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  หลักสูตรการวัดประเมินผู้เรียน
และการประเมินทักษะจ าเป็น
ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

โครงการฝึกอบรมด้านการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์
มืออาชีพดา้นการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ต.ค.64 
(ช่วงบ่าย) 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

Active Learning: Engaging 
Students in Online Class 

สมาคมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
อาจารย์และองค์ระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย  

15 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 

ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

3 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลุน 

Skill for Information 
Professionals during the 
COVID-19 Era : A Review 
of the Literature 

4th I- LISS International 
Conference on "Transition or 
Transformation of Libraries 
due to COVID Pandemic: 
Lessons to Learn"  

8 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

4 
 

5 
 
 

น.ส.ญาณิศา 
แก้วสอดสกีรสิริ 

น.ส.บุษกร 
จินต์ธนาวัฒน์ 

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
(PDPA) กับการปรับตัวของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในและภายนอกองค์กร 

บริษัท ไซท์ เพรพพราเรชั่น แมเนจ
เม้นท์จ ากัด ร่วมกับบริษัทพันธมิตร 

15 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

6 
7 
8 
9 

10 
 

11 
12 

 
13 

 

น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช 
น.ส.ประภาพร  ถึกกวย 
นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ 
นายสน่ัน  หวานแท ้
นายสิทธิชนะชัย 

จิระศิริโชติ 
นายสุรชัย  ใจด ี
นายสุรเชษฐ์  

จันทร์สิงขรณ์ 
นายอุดมพร 

สุวัฒนานันท ์

 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชน 
นักปฏิบัติเทคโนโลยี
สารสนเทศ SUIT CoP 2021 
คร้ังที่ 3 หัวข้อ "แลกเปล่ียน
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการ
จัดการสารสนเทศของคณะ
เภสัชศาสตร์" 

 
 
ส านักดิจิทัลเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
20 ต.ค.64 

 
 
รูปแบบออนไลน์ 

 
 
ไม่เบิก 

14 ผศ.นิธิวดี  สวัสด ี แปลอย่างไรให้เป็นเพลง สมาคมนักแปลและล่ามแห่ง
ประเทศไทย 

9 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์
ด้วยโปรแกรม 
ZOOM 

ไม่เบิก 

1๕ อ.ดร.วนิดา 
คราวเหมาะ 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลี
ศึกษา ประจ าปี 2564  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

13-15  
ต.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

1๖ น.ส.วรรณา  วงษ์ธง อบรมเชิงปฏบัิติการ การ
ประเมินผลกระทบทางสังคม
และการค านวณผลตอบแทน
ทางสังคมจากการลงทุน  
(SIA และ SROI)  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

16-17  
ต.ค.64 

รูปแบบออนไลน์
ผ่านโปรแกรม 
ZOOM 

ไม่เบิก 

  อบรมการใช้งานงานระบบ
โครงการบริการวชิาการ 
(Academic Service 
Information System : 
ASIS) 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

15 ต.ค.64 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ไม่เบิก 

 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 
ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1๗ ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้านมนุษยศาสตร์ รุ่นที่ 2" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30-31  
ต.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ เบิก 

  Active Learning: Engaging 
Students in Online Class 

สมาคมการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
อาจารย์และองค์ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย  

15 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

1๘ ผศ.ดร.อารียา  หุตินทะ ประชุมนักแปลในโครงการ
แปลหนังสือ วรรณคดีและ
วรรณกรรมแห่งชาตอิาเซียน
ภาษาเขมร (ราชอาณาจกัร
กัมพชูา)  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  23 ก.ย.64 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ไม่เบิก 

 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.นาตยา  อยู่คง ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารด ารงวชิาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

29 ก.ย.-14  
ต.ค.64 

- 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Humanities, Arts and Social 
Sciences Studies (HASSS) - 
ThaiJO 

16 ต.ค.-5 พ.ย.64 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

NIDA Journal of Language 
and Communication 

26 ส.ค.-8 ต.ค.64 - 

3 ผศ.มุจรินทร์ 
อิทธพิงษ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการ จ านวน 2 เร่ือง 

วารสารศิลปกรรมสาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

14-25 ต.ค.64 - 

4 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ล่ามแปลภาษาให้กับบุคคลสัญชาติ
ฝร่ังเศส 

ศาลจังหวัดชัยบาดาล  
จังหวัดลพบุรี 

20 ต.ค.64 - 

5 อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล   

ก.ค.-ธ.ค.64 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ เอกสารเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง  ก าหนดตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) เป็น
ตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ส าหรับ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  

  นอกจากนี้  ได้จัดท าแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan : IDP) โดยเป็นส่วนหนึ่งของแบบประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จงึเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ก าหนด
ตัวชี้วัดการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการวัดผล
สัมฤทธิ์ของงานด้านตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) ส าหรับบุคลากรคณะอักษร
ศาสตร์ และแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDP) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
   ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาอังกฤษ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของแผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ดังนี้ 
 

(เดิม) (ใหม่) 
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 
หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๑๐๓ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๐ การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๕ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๖ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

เบื้องต้น 
๓(๓-๐-๖) 

๔๑๒ ๒๒๐ ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมใน
วรรณคดีอเมริกัน 

๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๒๑ 

 

ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๑๐๓ การอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๐ การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๖ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์

เบื้องต้น 
๓(๓-๐-๖) 

๔๑๒ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๒๐ ความเคลื่อนไหวทางวรรณกรรมใน

วรรณคดีอเมริกัน 
๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๖  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 
(เดิม) (ใหม่) 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๒๐๑ การเขียนรายงานการวิจยั ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๑ การแปลเฉพาะทาง ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๗ ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๑๕ 

 

ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา จ านวน 

หน่วยกิต 
(บ-ป-น) 

๔๑๒ ๒๐๑ การเขียนรายงานการวิจยั ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๑ การแปลเฉพาะทาง ๓(๓-๐-๖) 
๔๑๒ ๒๑๕ ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น ๓(๓-๐-๖) 

 วิชาเลือก ๖ 
รวมจ านวน ๑๕  

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยปรับแผนการศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  ๓ และ ๔ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาเลือก  

ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาเลือก ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพิ่มวิชาเลือก จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต เพ่ิมเติมจ านวน ๑ รายวิชา 
SU XXX เปิดโลกในเกม      ๓(๓-๐-๖) 
  (Insights into Games) 

๒. กลุ่มวิชาภาษา เพ่ิมเติมจ านวน ๑ รายวิชา 
SU XXX การสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ   ๓(๓-๐-๖) 
  (Communication for Personality Improvement) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชา
เลือก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพิ่มวิชาเลือก จ านวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ  

  ทั้งนี้  การเสนอรายวิชาถ้าเป็นลักษณะวิชาบูรณาการมากกว่า ๑ สาขาวิชา ให้แบ่ง FTES ตาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีผู้รับผิดชอบหลักเป็นการหมุนเวียนก็ได้  ส่วนเรื่องส่วนแบ่งรายได้จากการจัดการ
เรียนการสอน ภาควิชาอาจตกลงแบ่งสัดส่วนกันในลักษณะเป็นร้อยละหรือตามแต่ภาควิชาจะตกลงกัน และแจ้ง
มายังคณะทราบฯ เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาภูมิศาสตร์  ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ประเภทวิชาเลือก  
ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชาเลือก ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพิ่มวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ดังนี้ 

๑. กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ิมเติมจ านวน ๑ รายวิชา 
SU XXX การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย   ๓(๓-๐-๖) 
  (Eco-Tourism in Thailand) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประเภทวิชา
เลือก ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเพิ่มวิชาเลือก จ านวน ๑ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ขอส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ประสงค์ขออนุญาตส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด โดยจะขอส่งผลการ
เรียนภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๖ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๔๑๓ ๒๐๘ วรรณคดีวิจารณ์ฝรั่งเศส (French Literary Criticism) 
๒. รายวิชา ๔๑๓ ๒๔๔ บทละครเอกฝรั่งเศสร่วมสมัย (Contemporary French Drama 

Masterpieces) 
๓. รายวิชา ๔๒๑ ๑๐๑ ภาษาฝรัง่เศสเบื้องต้น ๑ (Basic French I) 
๔. รายวิชา ๔๑๓ ๒๑๓ สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส (French Phonetics) 
๕. รายวิชา ๔๑๓ ๒๐๙ อารยธรรมฝรั่งเศส (French Civilization) 
๖. รายวิชา ๔๒๑ ๑๐๖ ภาษาฝรัง่เศส ๑ (French I) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ภาควิชาภาษาฝรั่งเศสส่งผลการศึกษาช้ากว่า
ก าหนด จ านวน ๖ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ นายทัตติ  สินธุ์ธนาธิป ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง นายทัตติ  สินธุ์ธนาธิป รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๘๑๖ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
๔๕๐ ๒๓๑ การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๓ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากรอเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชา ๔๕๐ ๒๒๖ การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๒ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๐ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นายทัตติ สินธุ์ธนาธิป รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๘๑๖ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๑ การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๓ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ นางสาวจุฑาพร  เกตุอยู่ ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง นางสาวจุฑาพร  เกตุอยู่ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๗๔ ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
๔๕๐ ๒๓๑ การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๓ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากรอเทียบโอนผลการเรียน
รายวิชา ๔๕๐ ๒๒๖ การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๒ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นางสาวจุฑาพร เกตุอยู่ รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๗๗๔ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๕๐ ๒๓๑ การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับเอเชียศึกษา ๓ ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่ วนตัว เป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาท
ถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท        
(ห้าพันบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ขอสละสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา  

ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่         
๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่ รองศาสตราจารย์
อภิวัฒน์ คุ้มภัย ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติใน
การใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยอนุมัติ
ค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) นั้น รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ประสงค์ขอสละสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจ าภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังกล่าว เนื่องจาก มีปัญหา
ด้านสุขภาพและความเครียดท าให้ต้องลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ของ   
รองศาสตราจารย์อภิวัฒน์  คุ้มภัย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๓ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอรับเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือ 
   ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอรับเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ
การเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ จากผลงานวิจัย เรื่อง ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
“สะใภ้ใหม่”  ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมทางวิชาการนานาชาติ 10th National and 
International Conference on Administration and Management on 27 September 2021 at 
Command And General Staff College. Bangkok, Thailand จ า ก ส ม า ค ม รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๔ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่        
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญา
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ (บาท) 

๑ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สะใภ้แหม่ม” อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ 
(สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ อาจารย์ ดร.ปวริส   มินา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๕ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๙ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิช าการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๙ เรื่อง ดังนี้ 
 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/ 
เงินรางวัล 

ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง  

1. บทความ เรื่อง  วงเพลงการ์โบราณ (វង់ភ្លេងការបុរាណ): วงดนตรีประกอบพิธีแต่งงานของชาวกัมพูชา 
เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร ปีท่ี 43 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2564) 
ผู้ขอรับทุน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว  

ข้อ 3.2 (4)  
TCI กลุ่มที ่1 
6,000 บาท 

2. บทความ เรื่อง ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์ : เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทย 
เผยแพร่ใน    วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีท่ี 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย. 2564)  
ผู้ขอรับทุน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน 

ข้อ 3.2 (4)  
TCI กลุ่มที ่2 
4,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๓ 

รายละเอียด หลักเกณฑ์/ 
เงินรางวัล 

3. บทความ เรื่อง สัญลักษณ์และประวัติคตีวรรณกรรมสยามโดย “พระอภัยพลรบ”:  
    นักวิทยาดนตรี คนแรกของประเทศไทย 
เผยแพร่ใน  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 41 ฉบับที่ 5 (ก.ย. - ต.ค. 2564)  
ผู้ขอรับทุน    อาจารย์ ดร.ฟรานซสี  นันตะสุคนธ์ 

ข้อ 3.2 (4)  
TCI กลุ่มที ่1 
6,000 บาท 

ผลงานที่เผยแพร่ในการประชมุวชิาการ จ านวน 2 เรื่อง  
4. บทความ เรื่อง   ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สะใภ้แหม่ม” 
เผยแพร่ใน   10th National and International Conference on Administration and   
   Management  จัดโดย สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
   วันท่ี 27 ก.ย.2564 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ 

ข้อ 3.2 (5)  
ระดับชาต ิ 

2,000 บาท  

5. บทความ เรื่อง อุปรากรจีน (ง้ิว) : สถานภาพหลังมา่นไมไ่ผสู่่บทบาทใหม่ในโลกทุนนิยม 
เผยแพร่ใน   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ศิลปกรรมวิจัย ประจ าปี 2564 จดัโดย  
   คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (online) วันท่ี 20-21 ส.ค. 2564  
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มจุรินทร์  อิทธิพงษ์ 
 

ข้อ 3.2 (5)  
ระดับชาต ิ 

2,000 บาท  

ผลงานสร้างสรรค ์จ านวน 4 ผลงาน  

6. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Commotions 
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Freedom 2021 จดัโดย มลูนิธิ Charcoal Foundation ร่วมกับ 
 Positive Energy Art และ See Din Studio (ออนไลน์) วันท่ี 15-30 ส.ค. 2564. 
ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

7. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Morality Masturbation 
เผยแพร่ใน นิทรรศการ Freedom 2021 จดัโดย มลูนิธิ Charcoal Foundation ร่วมกับ 
 Positive Energy Art และ See Din Studio (ออนไลน์) วันท่ี 15-30 ส.ค. 2564. 
ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

8. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ  Untitled with Line 
 เผยแพร่ใน นิทรรศการ Freedom 2021 จดัโดย มลูนิธิ Charcoal Foundation ร่วมกับ 
 Positive Energy Art และ See Din Studio (ออนไลน์) วันท่ี 15-30 ส.ค. 2564. 
ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารยส์รรเสริญ  สันติธญะวงศ์ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

9. ผลงานสรา้งสรรค ์ช่ือ Giant 2021 
เผยแพร่ใน นิทรรศการ Freedom 2021 จดัโดย มลูนิธิ Charcoal Foundation ร่วมกับ 
 Positive Energy Art และ See Din Studio (ออนไลน์) วันท่ี 15-30 ส.ค. 2564. 
ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ราวุท  ตันณกีุล 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับนานาชาติ 
10,000 บาท 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๙ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๖ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้  

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ ความต้องการการเสริมทักษะใหม่ของ
บุคลากรห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ใน
จังหวัดสมุทรสาครในสถานการณ์ โรค
ระบาดไวรัสโควิด-๑๙  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์     
จันทร์ลุน 

๓๐,๐๐๐ ๑ ป ี

๒ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของข้อสอบ
ปรนัยและข้อสอบการเขียนเรียงความใน
การประเมินความสามารถในการเขียน 

อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักด ี
อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย์ 
อาจารย์พัชรศร  น้อยพันธ์ 
อาจารย์จันทิรา  เกิดค า 

๕๐,๐๐๐ ๑ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ บาท  
(แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ให้แก่บุคลากรจ านวน ๒ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ 
บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นายทศพล ร่มโพรีย์ รหัสประจ าตัว 
๖๓๐๕๒๐๐๒๑ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ประเภทอุดมศึกษา ประชาชน ครูผู้สอนใน
สถานศึกษา และบุคลากรส านักงานพระพุทธศาสนาประจ าจังหวัด (พศจ.) หัวข้อ “แนวทางการสอนธรรมปฏิบัติ
ในชั้นเรียน” ในโครงการเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ทรงได้รับ
ประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโก ว่าเป็นบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์ไทย ในวาระครบ ๑๐๐ ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๕ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นายทศพล ร่มโพรีย์ 
รหัสประจ าตัว ๖๓๐๕๒๐๐๒๑ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์  
   (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๓ การเสนอชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล 
   และสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ไตรมาสที่ ๔) 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ  พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ไตรมาสที่ ๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จงึเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ เข้ารับ
เกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  รางวัล
ระดับชาติ (ไตรมาสที่ ๔) และเสนอกองกลาง ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ แล้วนั้น คณะฯ จึงได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าวมาจัดท า “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔”   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยงานภายในคณะ     

อักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการ ได้รวบรวมแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
 

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

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๑๓ หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ (ร่าง) ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัย คณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๓ ประเภท ดังนี้ 

  ๑. ร่าง ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เชิงวิชาการแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ๒. ร่าง ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ๓. ร่าง ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานวิจัยสถาบันแก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๓ ฉบับ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ การต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chungbuk National  
   University สาธารณรัฐกาหลี 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Chungbuk National University สาธารณรัฐกาหลี จ านวน ๑ ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) 
Agreement of Academic Exchange 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระดับ
มหาวิทยาลัยระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Chungbuk National University สาธารณรัฐกาหลี จ านวน     
๑ ฉบับ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๕ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   
(กบม.) ในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะได้พิจารณาประเด็นการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แก่นักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแนวทางการด าเนินการของคณะอักษรศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. คณะอักษรศาสตร์ ยืนยันลดค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ ให้แก่นักศึกษา 
   ๒. หากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (กบม.) มีมติไม่ลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา คณะอักษรศาสตร์จะหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน โดยขอความเห็นจากภาควิชาภายใน
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อไป 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๖ การจัดสรรเงินส่วนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร อยู่ระหว่างการจัดการระบบเพ่ือ
จัดสรรเงินส่วนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ ท าให้บุคลากรยังไม่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และเงินเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ ที่จ่ายด้วยเงินรายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้จะได้จ่ายในลักษณะ
เงินตกเบิกต่อไป ทั้งนี้ วิธีการจัดสรรเงินส่วนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ จะได้พิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (กบม.) ในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงจ่ายเงินส่วนควบจากเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยแรกบรรจุในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ทั้งนี้  ด้านงบประมาณเงินส่วนควบดังกล่าวอาจเป็นมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ  หรือมหาวิทยาลัยและคณะวิชาร่วมกันรับผิดชอบ หรือคณะวิชารับผิดชอบ  โดยให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ซึ่งในปีงบประมาณต่อไปต้องมีการหารือเพ่ือหาหลักเกณฑ์
และแนวทางที่เหมาะสมต่อไป  ข้อสรุปของการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕  คณะฯ จะแจ้งความคืบหน้า 
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๗ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๘ ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ลงทะเบียนรายวิชา
ของคณะอักษรศาสตร์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๘ ส าหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ที่ลงทะเบียนรายวิชาของคณะอักษรศาสตร์ ได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๘ การประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้ต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี โดยให้ประเมินการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร์ และ การปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ตามแบบรายงานความคืบหน้า/ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจาก
การติดตาม และประเมินผลฯ ส่วนงานคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (แบบฟอร์ม ปส.๓) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๙ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการประเมินผลตามแบบรายงานความคืบหน้า/
ความส าเร็จในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการติดตาม และประเมินผลฯ ส่วนงานคณะอักษรศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) (แบบฟอร์ม ปส.๓) โดยมีคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวม ๓.๖๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๖.๑๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


