
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๕/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชมุปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร ์
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ล้ิมประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
๓ อาจารยว์ิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา กรรมการ 
๔ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.สุนทรี  โชติดิลก รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๐ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สันติชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วฒันา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จรีา  ชิรเวทย ์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๑๙ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วถิีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ ดร.วนดิา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ กรรมการ 
๒๒ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนุน กรรมการ 
๒๓ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๔ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุย่เต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารย์ประจําคณะฯ ลาประชุม 
 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร  
๒ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๓ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ  
๔ นางสาววรรณา  วงษธ์ง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  แล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๑๙ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
 

สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ขอรายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีการเวียนขอ
ความเห็นชอบ จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๒ เรื่อง  
   ๑ .๑  เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ประจําภาคการศึกษาปลาย             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑๓ จํานวน ๒ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   ๑.๒ เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๓  จํานวน ๑ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๒. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๒ เรื่อง  
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

   ๒.๑ เห็นชอบ ให้แก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๐๐ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของนักศึกษาจํานวน ๖ ราย ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการต่อไป 
   ๒ .๒ เห็นชอบ มคอ.๒ หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม นําเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.จันทิรา  เกิดคํา     

2 อ.เนาวรัตน์ 
ปฏิพัทธ์ภักด ี

รายวิชา 600101 
Communicative English for 
Applied Science 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อ.สาวิตรี ม่วงใหญ่ 
ไรลีย์ 

    

4 อ.ดร.พิภู  บุษบก รายวิชา 371601 บูรณาการ
ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ส.ค.-พ.ย.65 คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  รายวิชา 371603 สัมมนา
ศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ 

คณะมัณฑนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ส.ค.-ต.ค.65 คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 อ.Megumi SUGITA  
กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 

 
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ 

 
29 ก.ค.65 

2 ผศ.หทัยวรรณ 
เจียมกีรติกานนท ์

ประจําปีการศึกษา 2565 จังหวัดเพชรบุรี  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 
กรรมการ (ต่อ) 

 
ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ หน่วยงานท่ีเชิญ 
หรือแต่งต้ัง 

ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

3 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

คณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ ชุดที่ 1  
"ชีวิตวิถีใหม่กับสังคมดิจิทัล พหุวัฒนธรรมและความ
หลากหลายทางสังคม และความสามัคคีและความ
ปรองดองของคนในชาติ" ประจําปี 2565  
โดยมีหน้าที่พิจารณา ติดตาม ตรวจรับงาน และ
ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมตามแนวทางที่เสนอ
ขอรับทุนสนับสนนุ จํานวน 20 โครงการ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
และสร้างสรรค์ 

19 ก.ค.65  
เป็นต้นไป 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

21 ก.ค.65 

4 อ.ดร.ปวริส มินา กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

27 ก.ค.65 

5 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

เจ้าจงค่อยเรียนเขียนอ่านคาถา : สรรพวิทยา 
วรรณคดีไทยสําหรับครู 

คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20 ก.ค.65 

6 รศ.ดร.อภิเศก  ป้ันสุวรรณ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 18-19 ก.ค.65 

 
 

วิทยากร 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.กฤษฎา  
ธีระโกศลพงศ์ 

วิทยากรอภิปรายสาธารณะหัวข้อ 
"ข้อท้าทายต่อรัฐสวัสดิการ  
ฐานคิดและการศึกษาระบบสังคม
สงเคราะห์" ในเวทีวิชาการ
ขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการ  
ประจําปี 2565 

เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความ
เท่าเทียมและเป็นธรรม 
และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง 
สหวิทยาการด้านรัฐสวัสดิการ
และความเป็นธรรมศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

26 มิ.ย.65 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

2 ผศ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง วิทยากรเสวนาวิชาการหัวข้อ 
"ศาสนากับ Pop Culture" 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วังท่าพระ 

19 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ 

 
           
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 

   ประชุม สัมมนา อบรม นาํเสนอผลงานทางวิชาการ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี ค่าใช้
จ่าย

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

ประชุมคณะติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนนุประจําปี 2565  
คร้ังที่ 1/2565  

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

29 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ประชุมคณะติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนนุประจําปี 2564  
คร้ังที่ 5/2565 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

22 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ประชุมคณะกรรมการ 
มูลนิธิพิพิธภัณฑแ์รงงานไทย  
คร้ังที่ 7/2565 ติดตามความ
คืบหน้าการดําเนินกิจกรรมและ
งบประมาณของมูลนิธิ 

มูลนิธิพิพิธภัณฑแ์รงงานไทย 10 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  ประชุมคณะติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนนุประจําปี 2564  
คร้ังที่ 4/2565 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

23 มิ.ย.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 ผศ.ชฎาภรณ์ 
จันทร์ประเสริฐ 

เรียนรู้ แบ่งปัน กิจกรรม 
ในชั้นเรียน 

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) 

9 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

3 อ.ฐนพงศ์  ลือขจรชัย นักกฎหมายฝร่ังเศสกับการ
ปฏิรูปกฎหมายไทยในรัชกาล 
ที่ 5 : ปาดูซ์กับการร่าง
กฎหมายลักษณะอาญา  
ร.ศ.127 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ท่าพระจันทร์ 

27 ก.ค.65 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ท่าพระจันทร์ 

ไม่เบิก 

4 อ.ปัณณทัต  โพธิเวชกุล      

5 ผศ.พิพัฒน ์ สุยะ      

6 ผศ.ดร.ภัธทรา 
โต๊ะบุรินทร์ 

แนวทางการเขียน จัดพิมพ ์
เผยแพร่ตําราและหนังสือ
วิชาการ 

สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

21-22  
ก.ค.65 

โรงแรมแมนดารินฯ 
กรุงเทพฯ 

ไม่เบิก 

7 ผศ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์      

8 ผศ.ดร.ศศิกานต์ 
คงศักดิ์ 

     

9 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

     

10 ผศ.เลิศชัย 
วาสนานิกรกุลชัย 

Making Sense of Big  
(and not so big) Data in 
Language Education 

G&E Center, Silpakorn 
University 

25 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

  Advancing Reading Ability G&E Center, Silpakorn 
University 

22 ก.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 
 

การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.ดร.กฤษฎา 
ธีระโกศลพงศ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารสถาบันพระปกเกล้า 19-29 ก.ค.65 - 

  ให้สัมภาษณ์เพื่อเป็นข้อมูลใน
โครงการวิจัยเกี่ยวกับประเด็น 
การทํางานของแรงงานตามฤดูกาล 
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลใน
ประเทศไทย เพื่อนํารายงานผล
การศึกษาเสนอตอ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาล 

บริษัท เอฟเอ็น เอดูคอน จํากัด 
และบริษัทโคคา-โคลา  
องค์กรวินร็อคอินเตอร์เนชัน่แนล 

26 พ.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

2 ผศ.คมกฤช 
อุ่ยเต็กเค่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8-19 ก.ค.65 - 

3 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

29 มิ.ย.- 
13 ก.ค.65 

- 

4 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินประเมิน
บทความวิชาการ จํานวน 3 เร่ือง 

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7-31 ก.ค.65 - 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสาระสําคัญประการหน่ึงของข้อบังคับดังกล่าวได้แก่ ข้อ ๑๗ ซึ่งเป็นการแก้ไข
การขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตในกรณีต่าง ๆ  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ผลการพิจารณาโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ ๙ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ดําเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ ๙ 
พ.ศ.๒๕๖๔  บัดน้ี  คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ในการประชุมคร้ังที่ 
๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผ่านการประเมินระดับ ๒๐๐ คะแนน   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ ผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งที่  ๑๔   และประจําภาคการศึกษา  พิ เศษฤดูร้อน  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔  

 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่ศึกษาครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด และสมควรสําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔ 
จํานวน ๒๐ ราย  และประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๔  จํานวน ๓ ราย  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาประจําภาคการศึกษา
ปลาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ครั้งที่ ๑๔  จํานวน ๒๐ ราย  และประจําภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ครั้งที่ ๔  จํานวน ๓ ราย  และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมั ติปริญญาต่อ            
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ ภาควิชาภาษาไทย ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณารายชื่อ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 
สรุปเรื่อง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ ๑๔๘๒/๒๕๖๔  ได้แต่งต้ังให้ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย   
สัจจพันธ์ุ เป็นกรรมการกลั่นกรองรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  บัดน้ี ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว  ดังน้ัน 
ภาควิชาภาษาไทยจึงประสงค์เสนอช่ือรองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ เป็น กรรมการกลั่นกรองรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย            
แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
    
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ  ไตลังคะ เป็น 
กรรมการกลั่นกรองรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย แทนตําแหน่งที่ว่างลงต่อไปได้ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๓ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 
   ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 
 

อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ* ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ* 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธ์ุ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล* 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ* ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ* 
 ๕. อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์  มะลิทอง 
 ๖. อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก 

   หมายเหตุ  *  หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒  โดยเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ขออนุญาตเข้าศึกษาช้าเป็นกรณีพิเศษแก่นักศึกษาในโครงการ ๗+๑  

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีนักศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา จํานวน ๔ คน ได้แก่ 

๑. นางสาวภาพิมล  ตรียะเวชกุล  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๘๕ 
๒. นางสาวอาภาศิริ  สุปรีชาวุฒิพงศ์ รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๙๖ 
๓. นายอินทัช  ชินะบุญยานนท์  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๓๙๗ 
๔. นางสาวภิญญา  พูลศิริสมบัติ  รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๘๓๖ 
ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการหลักสูตร ๗+๑ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การศึกษาที่ Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ ปุ่น และมีกําหนดถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังน้ัน 
นักศึกษาทั้ง ๔  รายข้างต้นจึงประสงค์ขอขยายเวลาการเข้าศึกษาช้าเป็นกรณีพิเศษ  ภาคการศึกษาต้น               
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการเข้าศึกษาช้าเป็นกรณี พิเศษ 
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของนักศึกษาทั้ง  ๔  ราย  ถึงวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ อาจารย์ประจําภาควิชาปรัชญา ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๕ ปี ต้ังแต่
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นเงิน ๑๐,๙๐๐ บาท (หน่ึงหมื่นเก้าร้อยบาท
ถ้วน) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ สุยะ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราค่าใช้จ่าย 
และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นเงิน ๑๐,๙๐๐ บาท (หน่ึงหมื่น       
เก้าร้อยบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุ มั ติทุนอุดหนุนงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ งวดสุดท้าย  

แก่บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์  ในการประชุมครั้งที่       
๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญา
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จํานวน ๑ เรื่อง ดังน้ี 
 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
ร้อยละ ๒๐ ของ

ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

๑ รูปทรงของเรือนร่างมนษุย์ในบริบทของ
ศิลปะสมัยใหม่ 

อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธนินท ์ ๗๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

๒ “ลอย” สัญญะและสุนทรียะของ
รูปลักษณ์ทางศาสนา ส่ิงสําเร็จรูปและ
วัสดุสังเคราะห ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ 
   สันติธญะวงศ์  (หัวหน้าโครงการ) 
อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธนินท ์
(ผู้ร่วมวจิัย) 

๑๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

๓ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กับความเบ่งบาน
ของศิลปะไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม  (หวัหน้าโครงการวิจัย) 

๕๗๐,๔๐๐ ๑๑๔,๐๘๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

๔ สตรีมเมอร์ผู้สรา้งสรรค์ความบนัเทิงบน
โลกของเกมออนไลน์ : ชุมชนเสมือนจริง
และอัตลักษณ์ทีห่ลากหลายของ 
สตรีมเมอร ์

นายพงศธร พันธุ์สีดา 
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี - หัวหน้า
โครงการ) 

๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
(ร้อยละ ๒๐) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๕๓,๐๘๐ 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพัน 

แปดสิบบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์    
งวดสุดท้าย ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาทั้ง ๔ ราย ดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๕๓,๐๘๐ บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นสามพันแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๓ การอนุมัติทนุอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ แก่บุคลากร  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ 
 

สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติรับรองการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๔  จํานวน ๑  โครงการ ดังน้ี  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

 
ที่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ พระพุทธรูปฤดูร้อน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ 
(หัวหน้าโครงการ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต  เลศิแสวงกิจ 
(ผู้ร่วมวิจัย) 

๑๐๐,๐๐๐ ๒ ปี 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ ให้แก่บุคลากรจํานวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๔ อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.เพชรดา ชุนอ่อน อาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์ ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
การจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๕ ๒๔๔-๕๙ ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ และ
ได้เสนอโครงการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารประกอบการสอนรายวิชา         
๔๑๕ ๒๔๔-๕๙ ประวัติศาสตร์เอเชียใต้ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘  และให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  โดยแบ่งจ่าย
เป็น ๒ งวด งวดละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๕ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ขอรับทนุสนับสนนุการนําเสนอผลงานวิจัย 
   และงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้รับการตอบ
รับให้เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Die Funktionen der Genitivattribute und ihre Relevanz Fur 
den DaF-Unterricht ณ มหาวิทยาลัยฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒
 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด   เป็นเงิน    ๑๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่นําเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน (๑๐๐,๐๐๐ VND x ๐.๑๕๗๗/๑๐๐)  เป็นเงิน         ๑๕๗.๗๐  บาท 
๕. ค่าที่พัก ๔ คืน (๑,๒๖๑.๖๐ บาท x ๔ คืน)   เป็นเงิน      ๕,๐๔๖.๔๐  บาท 
๖. ค่าเบ้ียเลี้ยง ๓ วัน (๓,๑๐๐ บาท x ๓ วัน)   เป็นเงิน      ๙,๓๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน      ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น             ๓๐,๐๐๔.๑๐  บาท 

                                                                                                 (สามหม่ืนสี่บาทสิบสตางค์) 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานท่ีจะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และ    
การสร้างสรรค์ของคณะฯ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๔.๑๐ บาท (สามหมื่นสี่บาทสิบสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ  
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๓.๖ อาจารย์ FELIX MICHAEL PULM ขอรับทุนสนับสนนุการนาํเสนอผลงานวิจัยและ 
   งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ FELIX MICHAEL PULM อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาเยอรมัน ได้รับการตอบรับให้
เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Die Diskussion im DaF-Unterricht – Eine empirische Analyse Zu 
geeigneten Diskussionsthemen und Diskussionsverhalten ณ มหาวิทยาลัยฮานอย  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗-๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอ
ผลงานในต่างประเทศ ดังน้ี 
 

๑. ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ช้ันประหยัด   เป็นเงิน    ๑๑,๕๐๐.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน      ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่นําเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน (๑๐๐,๐๐๐ VND x ๐.๑๕๗๗/๑๐๐)  เป็นเงิน         ๑๕๗.๗๐  บาท 
๕. ค่าที่พัก ๔ คืน (๑,๒๖๑.๖๐ บาท x ๔ คืน)   เป็นเงิน      ๕,๐๔๖.๔๐  บาท 
๖. ค่าเบ้ียเลี้ยง ๓ วัน (๒,๑๐๐ บาท x ๓ วัน)   เป็นเงิน      ๖,๓๐๐.๐๐  บาท 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๓

 

๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน      ๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น             ๒๗,๐๐๔.๑๐  บาท 

                                                                                        (สองหม่ืนเจ็ดพันสี่บาทสิบสตางค์) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานท่ีจะไปนําเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์ FELIX MICHAEL PULM จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
ของคณะฯ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๔.๑๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่บาทสิบสตางค์) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ รายชื่อนักศึกษาท่ีภาควิชาเสนอเพื่อขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รวบรวมและสรุปรายช่ือนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น จํานวน ๕๐ คน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ และ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เพ่ือรับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทเรียนเด่น จํานวน ๕๑ คน ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ ขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต  
   ประจําปี ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง คณะฯ ประสงค์จะจัดโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่งชีวิต ประจําปี ๒๕๖๕ ในวัน
พุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง ว.๑๑๔  และ ว.๑๑๕ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และขอเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๔

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการกษณเวียน เกษียณวาร มงคลกาลแห่ง
ชีวิต ประจําปี ๒๕๖๔ โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่
เสนอ ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๒ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะ 

อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทนุอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาขอ้เสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร ์

 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสง่เสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ มมีติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพ่ือ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๓ การขอปรบัปรุงจํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา  

พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 
สรุปเรื่อง ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แจ้งให้คณะวิชาสามารถขอปรับปรุงแก้ไขจํานวนผลงานทาง
วิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา  คณะ       
อักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ทุกราย) รวมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลผลงานทางวิชาการระหว่างปี ๒๕๖๕ เฉพาะผู้ที่
มีจํานวนผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าและ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๖๓  เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีหลัง     
(๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) น้ัน คณะฯ ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลแล้วปรากฏผลดังน้ี 
  ๑. คณาจารย์ขอปรับปรุงแก้ไขจํานวนผลงานทางวิชาการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา คณะอักษรศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จํานวน ๖ ราย 
  ๒. คณาจารย์ที่มีจํานวนผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย
การกําหนดภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ.๒๕๖๓  ขอเพ่ิมเติมข้อมูลผลงานทาง
วิชาการระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๕  จํานวน ๕ ราย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๕/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๕

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหรือเพ่ิมเติมจํานวนผลงานทาง
วิชาการ ทั้ง ๑๑ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๖.๔ การเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการดําเนนิการเสนอชื่อผูส้มควรดํารงตาํแหน่ง 
   อธิการบดีของส่วนงาน 
 
สรปุเรื่อง ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับที่    
๓/๒๕๖๕ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยส่วนงาน กําหนดให้คณะฯ ดําเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
ของส่วนงาน ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีของคณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 
  ๑.  นายกฤษดา  ไพรวรรณ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นางมณี  เผือกหอม   อนุกรรมการ 
  ๓.  นายสน่ัน  หวานแท้   อนุกรรมการ 
  ๔.  นางสาวสุมินตรา  กันทะจักร์  อนุกรรมการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายช่ือคณะอนุกรรมการดําเนินการเสนอช่ือผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๑๕ น. 

 

 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


