
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ) 
วันศุกร์ ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป ี คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

๑ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๒ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 
๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๕ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๗ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๘ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๐ อาจารย์สันติชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๔ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๕ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
 
 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)  หน้า  ๒ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ ลาประชุม 
๓ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ลาประชุม 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
   - ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ การเสนอชื่อผู้ สมควรดํารงตําแหน่ งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรของ 

คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบออนไลน์ ต้ังแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. และผ่านการใช้สิทธิเสนอช่ือฯ ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอช่ือฯ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. น้ัน จํานวนผู้มีสิทธิเสนอช่ือทั้งหมด ๑๔๘ คน มีผู้มาใช้สิทธิผ่านระบบออนไลน์ 
จํานวน ๑๕ คน และมาใช้สิทธิหน้าหน่วยหย่อนบัตรเสนอช่ือ จํานวน ๔๗ คน รวมจํานวนผู้มาใช้สิทธิเสนอช่ือ
ทั้งหมด ๖๒ คน 

คณะอนุกรรมการดําเนินการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีของคณะอักษรศาสตร์ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามคุณสมบัติในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.๒๕๕๙ และข้อ ๕ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว มีรายช่ือของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้
สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน จํานวน ๑๐ คน ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)  หน้า  ๓ 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ความถ่ี 
๑ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธนะเศรษฐ์  ง้าวหิรัญพัฒน์ ๒๖ 
๒ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ๒๒ 
๓ อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก ๗ 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย ๒ 
๕ อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ๑ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ ๑ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์ ๑ 
๘ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ ๑ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม ๑ 
๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ ๑ 

 
  ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ เรื่อง กําหนดกระบวนการสรรหาผู้
สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีโดยส่วนงาน ได้กําหนดให้คณะ/ส่วนงาน เสนอชื่อผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี จํานวนไม่เกิน ๓ ช่ือ ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศลิปากรของคณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๒ รายช่ือ โดยเรียงตามตัวอักษร ดังน้ี 
  ๑. ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 
  ๒. ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ 
  และให้เสนอประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๐๙.๔๐ น. 
 

 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑/๒๕๖๕  วันท่ี ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)  หน้า  ๔ 

 
 

ภาพการประชุมออนไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับรองว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)  วันท่ี  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
แบบออนไลน์ จริง 

 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กรกช   อัตตวิริยะนุภาพ) 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาการแทน 

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 


