
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๒๐/๒๕๖๔ 
วันจันทร์ ที่  ๑๕  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 นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๖ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลนั  กุลวจิิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 

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

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร    
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๒ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

- 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๙/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอัก ษรศาสตร์             
ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 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  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๓ 

 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.Yoshiko 
MURAKI 

รายวิชา JPN483 Japanese 
Interpretation โดยบรรยายเร่ือง 
"การแปลค ากล่าวแบบทางการและ 
ฝึกปฏิบัติงานล่ามภาษาญี่ปุ่น" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9 และ 16 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

 
วิทยากร 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานที ่

1 อ.เขมรินทร์ 
เพ็ญแสงอ่อน 

โครงการเสวนาวิชาการออกแบบ
ภูมิทัศน์พื้นทีส่าธารณะเมือง 
Nagoya ประเทศญี่ปุ่น 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลธัญบุรี 

20 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ 

3 อ.ดร.ปวริส 
มินา 

ผู้ก ากับในการแสดงละครซีรีส ์
สยามานุสติ E.2 หลอมรวม 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 28 ต.ค.64 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รุ่นที่ 2 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30-31  
ต.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ เบิก 

2 อ.เขมรินทร์ 
เพ็ญแสงอ่อน 

แรงงานแพลตฟอร์มเส้นทางสูก่าร
จัดต้ังและสถานภาพทางกฎหมาย 

มูลนิธิฟรีเดชเอแบร์ทและ
องค์กรพันธมิตร 

4-5 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

3 ผศ.ตะวัน  วรรณรัตน์ แรงงานแพลตฟอร์มเส้นทางสูก่าร
จัดต้ังและสถานภาพทางกฎหมาย 

มูลนิธิฟรีเดชเอแบร์ทและ
องค์กรพันธมิตร 

4-5 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

4 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

The Interface between 
Corpus Linguistics and 
English for Academic 
Purpose: What, how and 
why? 

The University of 
Queensland 

8 และ 21  
ต.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

5 อ.ดร.ฟรานซีส 
นันตะสุคนธ์ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รุ่นที่ 2 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

30-31  
ต.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๔ 

 
ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานที ่
ค่าใช้ 
จ่าย 

๖ ผศ.รุ่งฤด ี เลียวกิตติกุล การจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์เป็น
ฐานส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

22 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  AUN-QA Implementation  
and GAP Analysis Version 4.0 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 พ.ย.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  การผลิตสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับ 
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

29 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  กลยุทธ์ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา ; การ
เสริมสร้างการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลด้วยเทคโนโลยีส าหรับ 
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

28 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไมเ่บิก 

  ลิขสิทธิ์กฎหมาย จริยธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาอาจารย์ 
ส าหรับอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

26 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  การวัดประเมินผลผู้เรียนและ 
การประเมินทักษะจ าเป็นส าหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

22 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่ส่งเสริม
การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ 
ที่ 21 

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

21 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  เทคนิคและวิธกีารสอน ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา 
แห่งมหาวทิยาลัยศิลปากร 

18 ต.ค.64 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

๗ น.ส.วรรณา  วงษ์ธง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ
ฐานขอ้มูลโครงการบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส านักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18 พ.ย.64 ส านักดิจิทัล
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ไมเ่บิก 

๘ รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

สัมมนาเน่ืองในวันผังเมืองโลก 
พ.ศ.2564 ในหัวข้อ "Resilient and 
Recovery Cities : ขับเคลื่อนเมือง  
สู่ความสุข ในยุคโควิด-19" 

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม 8 พ.ย.64 รูปแบบออนลไน์ ไม่เบิก 

๙ อ.อันนา คือเบล Mediendidaktik fur 
Einsteiger*innen - BL (ab C1)  
(การสอนผ่านสือ่ส าหรับ 
ผู้เร่ิมต้น ระดับภาษา C1) 

สถาบันเกอเธ่  
ประเทศเยอรมนี 

18 ต.ค.- 
10 ธ.ค.64 

รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๕ 

 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ล า 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานที่ปฏิบัติ ระยะเวลา สถานที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

นักวิจัยร่วมในโครงการจัดท าข้อมูล
แหล่งน้ าภายในโครงการสนับสนุน
น้ าเพือ่เกษตรแปลงใหญ ่

บริษัท กรีน ฟิวเจอร์ แมเนจเมนท์ 
จ ากัด 

29 ต.ค.64  
เป็นต้นไป 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Thai Journal of Forestry 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

19 ต.ค.-2 พ.ย.64 - 

2 รศ.วันชัย  สีลพัทธ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารญี่ปุ่นศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

3-30 พ.ย.64 - 

3 ผศ.ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

6-20 ต.ค.64 - 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๑ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(กบม.)  ในวันอังคารที่   ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ได้ พิจารณาเห็นชอบให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา              
ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ให้แก่นักศึกษาเพ่ือช่วยเหลือผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ส่วนเงินทุนที่คณะฯ จะอุดหนุน
นักศึกษาที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) จะมี
อีกส่วนหนึ่ง 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓.๒ การจัดสรรเงินส่วนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมฯ  ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(กบม.)  ในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรเงินส่วนควบจากเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย และคณะวิชา จะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คนละครึ่ง  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๖ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ 
   พิเศษ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินงานบัณฑิตศึกษาคณะ       
อักษรศาสตร์  ในการเวียนขอความเห็นชอบครั้งที่  ๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประสงค์
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการด าเนินงานชุดเดิม คณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล  เทศทอง 
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 

๑. อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ส าเนียงงาม 
๓. อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต 
๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน 

 
  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการ พิเศษ ประจ า
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ  ประจ าสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่   
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขออนุญาตส่งผลการศึกษาช้ ากว่าก าหนด โดยจะขอส่งผล
การศึกษาภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๔๑๕ ๒๓๑-๕๙ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ 
(History of Southeast Asia Prior to The 19th Century) 

๒. รายวิชา ๔๑๕ ๒๕๑-๕๙ ประวัติศาสตร์กรีกและโรมัน (Greek and Roman History) 
๓. รายวิชา ๔๑๕ ๒๖๐-๕๙ เยอรมนีในสมัยนาซี (Nazi Germany) 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ภาควิชาประวัติศาสตร์ส่งผลการศึกษาช้ากว่า
ก าหนด จ านวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขออนุญาตส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด โดยจะขอส่งผลการศึกษา
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๔๑๖ ๒๔๖-๕๙ ภูมิศาสตร์ชนบทและการพัฒนา (Geography of Rural and 
Development) 

๒. รายวิชา ๔๑๖ ๒๔๒-๕๙ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography) 
๓. รายวิชา ๔๕๐ ๑๒๙-๕๙ ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (Cultural Geography of 

East Asia) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ภาควิชาภูมิศาสตร์ส่งผลการศึกษาช้ากว่า
ก าหนด จ านวน ๓ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ขอส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขออนุญาตส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด โดยจะขอส่งผล
การศึกษาภายในวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  จ านวน  ๔  รายวิชา  ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๔๓๖ ๓๐๑-๕๙ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and 
Design) 

๒. รายวิชา ๔๓๖ ๒๑๑-๕๙ ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Libraries) 
๓. รายวิชา ๔๓๖ ๒๐๔-๕๙ การท ารายการวัสดุสารสนเทศ (Cataloging of Information 

Materials) 
๔. รายวิชา ๔๓๖ ๒๒๑-๕๙ การส่งเสริมการอ่าน (Reading Promotion) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ส่งผลการศึกษา
ช้ากว่าก าหนด จ านวน ๔ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ภาควิชาภาษาไทย ขอส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขออนุญาตส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด โดยจะขอส่งผลการศึกษา
ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๘ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๔๑๑ ๒๐๔-๕๙ ภาษาสันสกฤตในภาษาไทย (Sanskrit in Thai) 
๒. รายวิชา ๔๑๑ ๒๐๖-๕๙ ศิลปะการเขียน (Art of Writing) 
๓. รายวิชา ๔๑๑ ๒๐๙-๕๙ วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism) 
๔. รายวิชา ๔๑๑ ๒๑๑-๕๙ วรรณคดีสมัยรัชกาลที่ ๖ (Literature in The Reign of King 

Rama VI) 
๕. รายวิชา ๔๑๑ ๒๒๑-๕๙ อักษรและอักขรวิธีภาษาไทย (Thai Scripts and Orthography) 
๖. รายวิชา ๔๑๑ ๒๔๔-๕๙ การอ่านค าประพันธ์ร้อยกรองไทย (Thai Verse Recitation) 
๗. รายวิชา ๔๑๑ ๗๐๒-๖๑ สัมมนาภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์ (Seminar on The Thai 

Language from Linguistic Perspectives) 
๘. รายวิชา ๔๑๑ ๗๐๘-๖๑ สัมมนาวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Seminar on Pragmatics) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ภาควิชาภาษาไทยส่งผลการศึกษาช้ากว่า
ก าหนด จ านวน ๘ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขออนุญาตส่งผลการศึกษาช้ากว่าก าหนด โดยจะขอส่งผล
การศึกษาภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ านวน ๒ รายวิชา ดังนี้ 

๑. รายวิชา ๔๓๕ ๒๐๔-๕๙ สังคมร่วมสมัยในบริบทโลก (Contemporary Societies in The 
Global Context) 

๒. รายวิชา ๔๓๕ ๒๓๙-๕๙ แนวความคิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
(Human Rights Concepts and Human Rights in Thai Society) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุญาตให้ภาควิชาสังคมศาสตร์ส่งผลการศึกษาช้ากว่า
ก าหนด จ านวน ๒ รายวิชา ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๖ ขออนุมัตินักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
   หลักสูตร ๓+๑ หลักสูตร ๗+๑ และรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนประจ าปี 
   การศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) หลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๑ คน ดังนี้ 
  หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ณ Chungbuk National University 
   ๑. นางสาวณิชารีย์  ชุ่มใจ   รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๐๗๔ 
   ๒. นางสาวปณิดา  ศรีดาวเดือน  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๑๑๐ 
   ๓. นางสาวอาจารี  จ ารัสพงศ์วิกัย  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๗๘๑ 
  หลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ณ Chungbuk National University 
   ๔. นางสาวธัญชนก  เจียรสมญัญา  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๔๐๑ 
   ๕. นางสาวสิรินทรา  ธนกิจรุ่งทวี  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๘๗๗ 
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี ณ Hankuk University of Foreign Studies 
   ๖. นางสาวดวงทิพย์  หมายดี  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๓๙๘ 
   ๗. นางสาวณัฐฑิญา  อุ่นบรรเทิง  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๘๕๘ 
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ณ Tokyo Gakugei University 
   ๘. นางสาวภาพิมล  ตรียะเวชกุล  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๓๘๕ 
   ๙. นางสาวอาภาศิริ  สุปรีชาวฒุิพงศ์ รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๓๙๖ 
   ๑๐. นายอินทัช  ชินะบุญยานนท์  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๓๙๗ 
   ๑๑. นางสาวภิญญา  พูลศิริสมบัติ  รหัสประจ าตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๖ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นักศึกษาจ านวน ๑๑ ราย เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หลักสูตร ๓+๑ (โครงการปกติ) หลักสูตร ๗+๑ (โครงการพิเศษเอเชีย
ศึกษา) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๗ โครงการรับตรงนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อในคณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบให้สิทธิ์รับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาใน
คณะอักษรศาสตร์ตาม “โครงการรับตรงนักเรียนโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เข้าศึกษาต่อในคณะ  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๐ 

 
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ก าหนดรับนักศึกษาจ านวนไม่เกิน ๕ คน นั้น 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เสนอรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งประสงค์จะศึกษาต่อในคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้คณะฯ คัดเลือกจ านวน ๘ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล แผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสม 
๕ ภาคเรียน 

๑ นางสาวเงินตรา  พูลทองค า ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ๓.๙๘ 
๒ นางสาวพุทธิชา  อ่อนละออ ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ๓.๙๕ 
๓ นางสาวชลิตา  หอมลาภ ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ๓.๙๓ 
๔ นางสาวพิชชาพร  มีมนต์ษม ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ๓.๙๒ 
๕ นางสาวเจสิการย์  วรอาจ ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน ๓.๙๑ 
๖ นางสาวสุชาภา  แต้พานิชเจริญ ภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส ๓.๙๑ 
๗ นางสาวแพรวา  พิชญชัย ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น ๓.๘๖ 
๘ นางสาวแพรวา  ศิลปชัย ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ๓.๘๕ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ตาม “โครงการรับตรงนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อใน
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๕ คน โดยให้แต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 
  ๑  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
  ๒. อาจารย์จรัส  ประจันพาณิชย์  กรรมการ 
  ๓. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมพูพล  กรรมการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๙ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชากา รระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๑ 

 

รายละเอียด หลักเกณฑ/์เงินรางวัล 

1. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ รูปทรงของเรือนร่างมนุษย์ในบรบิทของศิลปะสมัยใหม่ 
   เผยแพร่ใน ทัศนศิลป์วิจัย (Visual Art Research) นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ 
   จากโครงการวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม  
   ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นครปฐม วันที่ 3-30 มีนาคม 2564 
    ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ประสิทธิ์ชยั  จิรปสทิธนินท ์

ข้อ 3.2 (6.4) ระดับชาต ิ
4,000 บาท 

2. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Han Qiu 
    เผยแพร่ใน ทัศนศิลป์วิจัย (Visual Art Research) นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ 
   จากโครงการวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม  
   ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นครปฐม วันที่ 3-30 มีนาคม 2564 
 ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 

ข้อ 3.2 (6.4) ระดับชาต ิ
4,000 บาท 

3. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Balloon 
   เผยแพร่ใน ทัศนศิลป์วิจัย (Visual Art Research) นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ 
   จากโครงการวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม  
   ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นครปฐม วันที่ 3-30 มีนาคม 2564 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ ์

ข้อ 3.2 (6.4) ระดับชาต ิ
4,000 บาท 

4. ผลงานสร้างสรรค์ ชื่อ Power of Giant no.1 
   เผยแพร่ใน ทัศนศิลป์วิจัย (Visual Art Research) นิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ 
   จากโครงการวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชานาฏยสงัคีต คณะ 
   อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม  
   ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นครปฐม วันที่ 3-30 มีนาคม 2564 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวทุ  ตันณีกุล 

ข้อ 3.2 (6.4) ระดับชาต ิ
4,000 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
16,000.00 บาท  

(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)    
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๔ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๓.๒ อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง ได้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Sciences du 
langage  ณ The Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) กรุงปารีส  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๒ 

 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส  เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยทุนสถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย (บางส่วน) และทุนส่วนตัว ประสงค์ขอทุนสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าครองชีพรายเดือนให้แก่ อาจารย์ภาณุพันธ์ 
จันทร์เฟ่ือง ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๒,๕๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้มีผล
ต้ังแต่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
ส่วนของคณะอักษรศาสตร์  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้า 
   ภาควิชาปรัชญา 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา
ปรัชญา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญา ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ลาออกจาก
ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรัชญา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ และมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหา
หัวหน้าภาควิชาปรัชญา ดังนี้ 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์   ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สปิปวิชญ์  กิ่งแก้ว กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต) 
  ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง  กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา) 
  ๔. อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
      (รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา) 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๓ 

 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน รักษาการหัวหน้าภาควิชาปรัชญา จนกว่า
การสรรหาหัวหน้าภาควิชาปรัชญาจะเสร็จสิ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ขอปรับเปลี่ยนการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Osaka University 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔  เมื่อวันที่          
๔  ตุลาคม  ๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหว่าง  คณะ
อักษรศาสตร์ กับ Graduate School of Humanities และ School of Foreign Languages แห่งมหาวิทยาลัย
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น นั้น คณะฯ ประสงค์ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับคณะวิชา ระหว่าง คณะอักษรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหว่าง คณะอักษรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ 
เบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อจัดท า
วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง คณะฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อจัดท าวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง  อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงินจาก
กองทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพ่ือจัดท าวารสารอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๔ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  ศูนย์บริการวิชาการคณะอักษรศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะ
อักษรศาสตร์ และยอดเงินคงเหลือในระบบ SU-ERP ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการคณะ
อักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๔ การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 
   ของอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีนายสุมนต์ สกลไชย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ นั้น คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอให้คณะฯ เสนอชื่อ
ผู้แทนเพ่ือร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการฯ โดยเป็นผู้แทนคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๒ 
คน และผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๓ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือร่วมสนทนากลุ่มกับคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ 
  ผู้แทนคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
  ๑.  รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพัทธ์กุล 
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง 
 

  ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๓ คน ได้แก่ 
  ๑.  อาจารย์ ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ ์
  ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ 
  ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ 
  ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลิศแสวงกิจ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๒๐/๒๕๖๔  วันท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  หน้า  ๑๕ 

 
  ทั้งนี้ ให้ทาบทามผู้แทนบุคลากรสายวิชาการ ตามล าดับ ๑ - ๓ ก่อน หากได้รับการปฏิเสธจึง

ทาบทามล าดับที่ ๔ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๕ มาตรการด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงมาตรการการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ประจ าภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. แนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๒. มาตรการของจังหวัดนครปฐมตามประกาศ ศบค. พ้ืนที่ควบคุม ๓๘ จังหวัด ประกาศ ณ 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
๓. แนวทางที่เสนอจังหวัดนครปฐมและได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนในพ้ืนที่โดยมีมาตรการได้ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ตามแผนของคณะเภสัชศาสตร์) 
๔. แนวทางที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จะประกาศกรณีจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่จาก

มติที่ประชุมคณบดีวิทยาเขต เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๕. แนวทางของคณะอักษรศาสตร์ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบให้คณะฯ ด าเนินการส ารวจข้อมูลโดยจั ดท า
แบบสอบถามในรูปแบบ Google form ส่งให้ภาควิชากระจายไปยังอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส ารวจว่ามีรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบ on site วิชาใดบ้างท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนและทราบถึงรายชื่อนักศึกษาทีล่งทะเบียน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ การประชุมบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะฯ จะจัดการประชุมบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือท า
ความเข้าใจเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของภาควิชา และแนวทางการด าเนินการของคณะฯ ที่จะ
ด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ทั้งนี้  จะแจ้งรายละเอียดให้บุคลากรทราบผ่านทางอีเมลและไลน์
ของคณะฯ ต่อไป 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐ น. 
 

 

 
   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


