
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

ณ ห้อง ๕๐๒  อาคาร ๓๖ ป ี คณะอักษรศาสตร ์
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Zoom Meeting 

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

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๒ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๓ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ รองศาสตราจารยว์ันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ศิวพร  สุวรรณมณ ี หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควชิาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๔ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

๑ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๒ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

 - 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  แล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีการเวียนขอ
ความเห็นชอบ จํานวน ๑ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบการเทียบโอนผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี 
โครงการ ๓+๑ จาก Chungbuk National University จํานวน ๗ คน ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยดังน้ี 
 

อาจารย์พเิศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.จันทิรา  เกิดคํา รายวิชา 600102 Technical คณะวิศวกรรมศาสตร์และ ภาคการศึกษาที่ รูปแบบออนไลน์ 

2 อ.เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักด ี

English for Applied Science เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2/2564  

3 อ.ดร.เพชรดา 
ชุนอ่อน 

รายวิชา 467365 แนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรมและ
ค่านิยม โดยบรรยายเร่ือง  
"ทรรศนะของค่านิยมและจริยธรรม 
ในบริบทประวัติศาสตร์" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

28 ม.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

   1 อ.ดร.พิภู  บุษบก ตําแหน่งขุนนางในเอกสารเซียน
หลัวก่วนอ้ีอ่ีว์ : ประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ไทย-จีน 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ 

 

             ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

 
แนะนําระบบ ThaiJo 2.0  

 
ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 

 
17 ก.พ.65 

 
รูปแบบออนไลน์ 

 
ไม่เบิก 

2 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช เวอร์ชั่นใหม่     

3 น.ส.บุษกร 
จินต์ธนาวัฒน ์

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต      

5 น.ส.นฤมล  อุปริมพาณิช Share Point for End สํานักดิจทิัลเทคโนโลยี 7 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

6 นายสุรเชษฐ์  
จันทร์สิงขรณ์ 

User/Power มหาวิทยาลัยศิลปากร    

7 นายสุรชัย  ใจด ี      

8 นายอุดมพร สุวัฒนานันท ์      



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

              
ประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

9 นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ กระบวนการปฏิบัติงานด้าน 
สารบรรณและการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) 

กองกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 ก.พ.65 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2301 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวัง  

ไม่เบิก 

10 นายสุรเชษฐ์ 
จันทร์สิงขรณ์ 

   สนามจนัทร์  

11 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญ  
คร้ังที่ 2/2565 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18-20  
ก.พ.65 

มหาวิทยาลัย
นครพนม 

ไม่เบิก 

12 รศ.ดร.อภิเศก 
ป้ันสุวรรณ 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ คร้ังที่ 
1/2565 

สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 ก.พ.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 
การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ 
(Peer Review) ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

27 ม.ค.65  
เป็นต้นไป 

- 

2 อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4-28 ก.พ. - 

3 อ.ดร.พิภู บุษบก ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารจีนศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

14-25 ก.พ.65 - 

4 ผศ.มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 2-25 ก.พ.65 - 

5 ผศ.ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

7-20 ก.พ.65 - 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

22 ธ.ค.64- 
21 ม.ค.65 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลัก 
ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ  
และหลักความเสมอภาค 

 

สรุปเรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบ            
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ออกประกาศ
กําหนดแนวปฏิบัติจํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติ
ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ซึ่งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยแนวปฏิบัติทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา  
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการพิเศษ) 
 

สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ยุโรปศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการพิเศษ) ดังน้ี 

๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ที่ปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา  ที่ปรึกษา 
๓. ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  ประธานกรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์   กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล    กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์  มะลิทอง   กรรมการ 
๘. อาจารย์ดลวัฒน์  บัวประดิษฐ์    กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.ศิบดี  นพประเสริฐ   กรรมการ 
๑๐.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมลาพร  วงศ์ชินศรี  กรรมการ 
๑๑.   หัวหน้างานบริการการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.   นางบุรียา  แตงพันธ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓.   นางสาวรวีวรรณ  จินต์ธนาวัฒน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรอักษรศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชายุโรปศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ (โครงการพิเศษ) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาไทยขอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
   จํานวน ๓ หลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทยประสงค์ขอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน          
๓ หลักสูตร ดังน้ี 
  ๑.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖)  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ๑.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  วิงวอน  อนุกรรมการ 
   ๑.๒  รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร  บุญสนิท   อนุกรรมการ 
   ๑.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข  อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๑.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล อนุกรรมการ 
   ๑.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ  อนุกรรมการ 
   ๑.๖  อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์  อนุกรรมการ 
  ฝ่ายเลขานุการ 
   ๑.๗  อาจารย์ ดร.เสาวรส  มนต์วิเศษ   เลขานุการ 
   ๑.๘  อาจารย์ ดร.วีณา  วุฒิจํานงค์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ๒.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต  วิงวอน  อนุกรรมการ 
   ๒.๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ   อนุกรรมการ 
   ๒.๓  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ภักดีผาสุข  อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๒.๔  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ  อนุกรรมการ 
   ๒.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล อนุกรรมการ 
   ๒.๖  อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์  อนุกรรมการ 
  ฝ่ายเลขานุการ 
   ๒.๗  อาจารย์ ดร.วีณา  วุฒิจํานงค์    เลขานุการ 
   ๒.๘  อาจารย์ ดร.เสาวรส  มนต์วิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 

  ๓.  คณะอนุกรรมการพิจารณาหลกัสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖)  
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
   ๓.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.จรัลวิไล  จรูญโรจน์ อนุกรรมการ 
   ๓.๒  อาจารย์ ดร.พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล  อนุกรรมการ 
   ๓.๓  ดร.ณรงค์  ศรีเกรียงทอง    อนุกรรมการ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   ๓.๔  อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก   อนุกรรมการ 
   ๓.๕  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม อนุกรรมการ 
   ๓.๖  อาจารย์ ดร.สิริชญา  คอนกรีต  อนุกรรมการ 
  ฝ่ายเลขานุการ 
   ๓.๗ อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน   เลขานุการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณ วุฒิ พิจารณาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ณ คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา ) แจ้งขอยืนยันสิท ธ์ิเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา  ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายช่ือนักเรียนที่
ผ่านการคัดเลือก จํานวน  ๕ ราย ดังน้ี 

๑. นางสาวพุทธิชา  อ่อนละออ 
๒. นางสาวชลิตา  หอมลาภ 
๓. นางสาวเจสิการย์  วรอาจ 
๔. นางสาวแพรวา  พิชญชัย 
๕. นางสาวแพรวา  ศิลปชัย 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) จํานวน ๕ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอเปิดรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ดังน้ี 
 

ภาควิชา รายวิชาที่เปิดสอน จํานวนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
ประวัติศาสตร์ ๔๑๕ ๑๐๑ - ๕๙ 

ประวัติศาสตร์ไทย 
๑ คน เป็นกรณีพิเศษให้แก่   
นายภัครเมธ  กาญจนวรกุล 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๖๒๑ 

รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 
ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธ์ุ 
โดยไม่รับค่าตอบแทน 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเปิดรายวิชา ๔๑๕ ๑๐๑ - ๕๙ ประวัติศาสตร์ไทย  
ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นกรณีพิเศษ ตามรายละเอียดที่เสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ การพิจารณารับนักเรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดําเนินการโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในรูปแบบบูรณาการ โดยนําองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ และทักษะพ้ืนฐานด้านวิชาชีพมาจัดทําเป็นโครงงานด้วย
กระบวนการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning ที่มีการบูรณาการการเรียนรู้แบบ STEAM Education 
ทั้งน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งว่า คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) 
กับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถือเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับเดียวกัน 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประสงค์ขอให้พิจารณาว่าคณะฯ จะปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการรับสมัคร
นักศกึษา จากเดิมที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือไม่ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการรับสมัครนักศึกษา จากเดิม กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) เป็น คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า  โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอเลื่อนสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอเลื่อนสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้แก่นักศึกษาจํานวน ๒ ราย ดังน้ี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
๑. นายสิทธารถ  ศรีโคตร  รหัสประจําตัว  ๕๙๒๐๕๘๐๒ 

(นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
๒. นายภาณุวัตร  จันทร์ดี รหัสประจําตัว  ๖๐๒๐๕๒๐๒ 

(นักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเลื่อนสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน  ๒ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ ภาควิชาภาษาไทย ขอถอนเรื่องการเสนอเพิ่ม รายวิชาติวเตอร์วิชาภาษาไทย  

ในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
และฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
สรุปเรื่อง ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๔  โดยเพ่ิมรายวิชา การทําพจนานุกรมภาษาไทย (Thai Dictionary Making) และ   
ติวเตอร์วิชาภาษาไทย (Thai Language Tutor) ในหมวดวิชาเฉพาะ ประเภทวิชาเลือก น้ัน ในการน้ี ภาควิชา
ภาษาไทย ประสงค์ขอถอนเร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะรายวิชา ติวเตอร์วิชาภาษาไทย (Thai Language Tutor) เพ่ือนํากลับไปทบทวนอีกคร้ัง 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ถอนเร่ือง การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๔ เฉพาะรายวิชาติวเตอร์วิชาภาษาไทย (Thai Language 
Tutor) ตามรายละเอียดที่เสนอได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๑ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่ 
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จํานวน ๑ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 
รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงนิรางวัล 

๑. บทความ เร่ือง  หน่วยสร้างท่ีมีคํา “ให้”จากมุมมองของภาษาเยอรมัน 
เผยแพร่ใน           วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 4๓ ฉบับที ่2 (ก.ค.-ธ.ค. 256๔)  
                         หน้า ๑๕๕-๑๗๔ 
ผู้ขอรับทุน    ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  

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

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๖,๐๐๐ บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จํานวน ๑ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้ายแก่ 
   บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตาม
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ร้อยละ ๒๐ ของ
ทุนที่ได้รับ (บาท) 

๑ หน่วยสร้างที่มีคํา “ให”้ ในภาษาไทย
กับคําเทียบเคียงภาษาเยอรมัน 

ศาสตราจารย์ ดร.กรกช 
              อัตตวิริยะนุภาพ 

๖๔,๐๐๐ ๑๒,๘๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๒,๘๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวด
สุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๒,๘๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๔.๑ การอนุมัติทนุอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานักศึกษา  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ จํานวน ๑ โครงการ ดังน้ี  
 

ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ การทํางานและรายได้ของสตรีมเมอร์ 
ในประเทศไทย 

นางสาวณัฐพร  สว่างศรี 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๕๐ 
นางสาววริสรา  จิตร์มงคลชัย 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๘๒ 
นางสาวรสธร  วงศ์กิตติธร 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๓๘๔ 
นายธนดล  สายด้วง 
รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๙๕๐ 

๑๐,๐๐๐ ๔ เดือน 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ให้แก่นักศึกษาจํานวน ๑ โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 

 
- ไม่มี - 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๔/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒

 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕.๑ การรายงานความคืบหน้าของเร่ืองที่กรรมการประจาํคณะอักษรศาสตร์มีการ  

สอบถามในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง  ได้เสนอให้ผู้บริหารของคณะฯ  รายงานความคืบหน้าของ  
การดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ได้สอบถามหรือเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  เพ่ือให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ผู้บริหารของคณะฯ รายงานความคืบหน้าของ      
การดําเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์สอบถามหรือเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์ เพ่ือให้คณะฯ เสนอมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป  โดยรายงานความคืบหน้าต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ก่อนเริ่มการประชุมในวาระปกติ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๒๐ น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


