
ฉบับรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ์

ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๑๕  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 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
๕ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร ์ กรรมการ 
๘ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชุนอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร ์ กรรมการ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๑๐ อาจารยว์ิมลศิร ิ กล่ินบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 
๑๑ รองศาสตราจารย์วันชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก กรรมการ 
๑๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๓ อาจารย์สันติชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ 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 
๒๕ นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ หัวหน้างานบรหิารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๖ นางรสธร  จันทร์สิงขรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ลาประชุม 
๒ อาจารยอ์ันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
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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  ๑๕/๒๕๖๕  เม่ือวันจันทร์ที่  ๑  สงิหาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๕/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑  สงิหาคม  ๒๕๖๕  แล้วมีมติรบัรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่  ๒ – ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ขอรายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการเวียนขอความ
เห็นชอบ จํานวน ๕ ครั้ง ได้แก่ 
  ๑.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑  เห็นชอบให้เสนอชื่อคณะทํางานเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้
ในการประเมินการสอนของ อาจารย์ ดร.รัชตพงศ์  มะลิทอง ดังน้ี 
   ๑.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานคณะทํางาน 
   ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาศ คณะทํางาน 
   ๓.  ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร   คณะทํางาน 
   ๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ชุ่มวัฒนะ คณะทํางาน 
   ๕.  นางสาวประภาพร  ถึกกวย   เลขานุการคณะทํางาน 
  ๒.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๒ เรื่อง  
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   ๒.๑  เห็นชอบให้ นางสาวญานิศา  ปิตายัง รหัสประจําตัว ๐๕๖๑๐๑๑๔ ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา ๔๑๒ ๑๐๒-๕๙ การฟังและการพูดเชิงวิจารณ์ ล่าช้าได้เป็นกรณีพิเศษ 
   ๒ .๒  เห็นชอบให้ นางสาวสุพัตรา  มูลทองน้อย รหัสประจําตัว ๖๒๐๕๑๐๗๕๘ 
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ๔๓๕ ๒๓๑ ขบวนการทางการเมืองและสังคม ล่าช้าได้เป็นกรณีพิเศษ 
  ๓.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๓ .๑   เห็นชอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ คร้ังที่ ๑๕ จํานวน ๑ ราย และให้เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนอขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๔.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๔ .๑  อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้าย ของ
ทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ที่ได้รับให้แก่ อาจารย์วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๖๖,๐๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
  ๕.  เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจํานวน ๑ เรื่อง  
   ๕.๑  เห็นชอบให้ขยายเวลาการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ราย นายพีรเดช  ภูศรี รหัส
ประจําตัว ๖๒๐๕๒๐๐๑๓ ไปถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
   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.ดลวัฒน์ 
บัวประดิษฐ์ 

รายวิชา ปก.201 ปรัชญาสังคม
และการเมือง  

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศูนย์ลําปาง 

ภาคการศึกษาที่ 
1/2565 

รูปแบบออนไลน์ 

2 อ.ดร.เพชรดา 
ชุนอ่อน 

รายวิชา 467362 ศาสนวิทยา 
โดยบรรยายเร่ือง “วิวัฒนาการ
หลักคําสอนสําคัญของศาสนา 
พราหมณ์-ฮินดู” 

คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ส.ค.65 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กรรมการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมการ 
หน่วยงานท่ีเชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลาท่ี 
ปฏิบัติงาน 

1 ศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

คณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางวิธีการ
พิจารณาให้เงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25 ก.ค.65  
เป็นต้นไป 

2 อ.ตวงทิพย์  พรมเขต คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงวิชาประวัติศาสตร์ไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 19 ก.ค.65  
เป็นต้นไป 

3 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 ส.ค.65 

4 ผศ.พิพัฒน ์ สุยะ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 ส.ค.65 

5 รศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธ์สุขกจิ 

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

4 ส.ค.65 

6 รศ.วันชัย  สีลพัทธ์กุล กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี 

6 ส.ค.65 

 
วิทยากร 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 อ.HUANG Ping โครงการอบรมทักษะเพื่อการสอบ
วัดระดับภาษาจีน ระดับ 4 
(HSK4) 

โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

8 ส.ค.65 โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ศ.ดร.กรกช  
อัตตวิริยะนุภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัย 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 

8-9 ส.ค.65 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

3 ผศ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง มานุษยวิทยาศาสนาและความเชื่อ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

26 ก.ค.65 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 

4 อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผู้สูงอายุ 

คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 

28 ก.ค.65 วิสาหกิจชุมชนตําลึงหวาน 
ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

5 ศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
(สาขาวิชาดนตรี) 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ 

5 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

6 อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ โครงการสนับสนนุการจัดกิจกรรม
ของนิสิตสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13-14  
ส.ค.65 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
             
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

วิทยากร (ต่อ) 
 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลา สถานท่ี 

7 ผศ.ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย โครงการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 : เปิดโลก
วิชาการคร้ังที่ 5 หัวข้อ  
"อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ : แนวคิด
และแนวทางการศึกษาใน
สังคมไทย" 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 ส.ค.65 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

8 ผศ.ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม 

หลักการสื่อสารและการนําเสนอ
สําหรับผู้นํา 

วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สระบุรี 

3 ส.ค.65 วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี สระบุรี 

 
 ประชุม สัมมนา อบรม นาํเสนอผลงานทางวิชาการ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลา สถานท่ี 
ค่าใช้ 
จ่าย 

1 ศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

ประชุมโครงการพัฒนาระบบ
และปรับปรุงคุณภาพวารสารไทย
ในฐานข้อมูล Scopus คร้ังที่ 6 

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 11 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

2 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ  
(คดีเกี่ยวกับความผิดตาม
กฎหมายคนเข้าเมืองและ
กฎหมายจราจร) 

สํานักงานศาลยุตธิรรม 3 ส.ค.65 สํานักงานศาลยุตธิรรม ไม่เบิก 

3 อ.ดร.วีณา  วุฒิจํานงค์ วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการ
วิเคราะห์วาทกรรมในส่ือ
สมัยใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

7 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 


การปฏบิตังิานอ่ืน ๆ 

 

ลํา 
ดับ 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงาน หน่วยงานท่ีปฏิบัติ ระยะเวลา สถานท่ี 

1 รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journal Linguistics and the Human 
Sciences, Hong Kong 

29 ก.ค.- 
16 ก.ย.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

14 ก.ค.- 
14 ส.ค.65 

- 

  ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12 ส.ค.- 
1 ส.ค.65 

- 

2 ผศ.พิพัฒน ์ สุยะ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

13 ก.ค.- 
13 ส.ค.65 

- 

3 ผศ.ดร.สิปปวิชญ์ 
กิ่งแก้ว 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ จํานวน 3 เร่ือง 

มนุษยสังคมศิลปาสาร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรราชธานี  

29 ก.ค.- 
12 ส.ค.65 

- 

4 ผศ.ดร.อารียา 
หุตินทะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงร่าง
งานวิจัยนักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
   อุตสาหกรรม 
 
สรุปเรื่อง ตามที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ได้ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการบัญชี ภาษี และการตลาดน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุญาตให้นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  รายวิชา ๖๒๓ ๑๒๑ หลักการบัญชี ๑ 
  ๒.  รายวิชา ๖๒๓ ๒๒๑ การภาษีอากรธุรกิจ 
 

  นอกจากน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แนะนํารายวิชาหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัยซึ่งมีเน้ือหาเก่ียวกับการตลาด นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์สามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม
ได้ จํานวน ๑ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑. รายวิชา SU ๔๑๕ การตลาดและการเงินพ้ืนฐานสําหรับผู้ประกอบการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  รายชื่อบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือเข้ารับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตรในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจําปี   
พ.ศ.๒๕๖๕ จํานวน ๓ ราย ได้แก่  
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม ภาควิชาภาษาไทย 
  ๒.  นางสาวประภาพร  ถึกกวย   สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
  ๓.  นางเกษร  กุ้ยสุข    สํานักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การดําเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระที่  ๔.๑.๑ ภาควิชาเสนอหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑.๑  ภาควิชานาฏยสังคีต 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาเลือก โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๓ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและชีวิต เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกจํานวน ๓ รายวิชา  
       SU XXX ดนตรีไทยในวิถีชีวิต     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Thai Music in Life) 
       SU XXX มานุษยวิทยาวัฒนธรรมดนตรีเอเชียตะวันออก  ๓ (๓-๐-๖) 
    (East Asian Music Cultural Anthropology) 
       SU XXX มานุษยวิทยาวัฒนธรรมดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓ (๓-๐-๖) 
    (Southeast Asian Music Cultural Anthropology) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน ๓ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑.๒  ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาเลือก โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  กลุ่มวิชาทักษะนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกจํานวน ๒ รายวิชา  
       SU XXX อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งเพ่ือชีวิตและความเป็นอยู่  ๓ (๓-๐-๖) 
    (Internet of Things (IoT) for Lives and Living) 
       SU XXX การแสวงหาสารสนเทศในยุคดิจิทลั   ๓ (๓-๐-๖) 
    (Information Seeking in Digital Age) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑.๓  ภาควิชาปรัชญา 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาปรัชญา ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) 
ประเภทวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก โดยเพ่ิมวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก จํานวน ๖ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและชีวิต เพ่ิมเติมรายวิชาบังคับเลือก จํานวน ๒ รายวิชา  
       SU XXX ปรัชญากับชีวิต      ๓ (๓-๐-๖) 
    (Philosophy and Life) 
       SU XXX มนุษย์กับการคิด      ๓ (๓-๐-๖) 
    (Man and Thinking) 
  ๒.  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและชีวิต เพ่ิมเติมรายวิชาเลือก จํานวน ๔ รายวิชา  
       SU XXX จริยธรรมธุรกิจและจรรยาชีพ    ๓ (๓-๐-๖) 
    (Business and Professional Ethics) 
       SU XXX ศาสนากับสังคมร่วมสมัย     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Religions and Contemporary Society) 
       SU XXX ชีวิตกับโลกดิจิทัล      ๓ (๓-๐-๖) 
    (Life and Digital World) 
       SU XXX การ์ตูนกับโลกของความคิด    ๓ (๓-๐-๖) 
    (Cartoons and World of Thoughts) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาบังคับเลือก จํานวน ๒ รายวิชา และ
วิชาเลือก จํานวน ๔ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑.๔  ภาควิชาภาษาไทย 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก โดยเพ่ิมวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก จํานวน ๓ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร เพ่ิมเติมรายวิชาบังคับเลือก จํานวน ๑ รายวิชา  
       SU XXX ภาษาสมิทธิ      ๓ (๓-๐-๖) 
    (Language Delicacy / Language Achievement) 
  ๒.  กลุ่มวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร เพ่ิมเติมรายวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา  
       SU XXX การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ   ๓ (๓-๐-๖) 
    (Communication for Personality Improvement) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 
 

  ๓.  กลุ่มวิชาทักษะนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เพ่ิมเติมรายวิชาเลือก จํานวน ๑ รายวิชา  
       SU XXX เปิดโลกในเกม      ๓ (๓-๐-๖) 
    (Insights into Games) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาบังคับเลือก จํานวน ๑ รายวิชา และ
วิชาเลือก จํานวน ๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑.๕  ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๖) ประเภทวิชาบังคับเลือก โดยเพ่ิมวิชาบังคับเลือก จํานวน ๔ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและชีวิต เพ่ิมเติมรายวิชาบังคับเลือกจํานวน ๔ รายวิชา  
       SU XXX ภัยพิบัติทางธรรมชาติ     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Natural Disasters) 
       SU XXX การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
    (Eco-Tourism in Thailand) 
       SU XXX มนุษย์กับพ้ืนที่      ๓ (๓-๐-๖) 
    (Man and Places) 
       SU XXX ภูมิภาคโลก      ๓ (๓-๐-๖) 
    (World Regions) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาบังคับเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาบังคับเลือก จํานวน ๔ รายวิชา ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑.๖  ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๖) ประเภทวิชาเลือก โดยเพ่ิมวิชาเลือก จํานวน ๕ รายวิชา ดังน้ี 
  ๑.  กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต เพ่ิมเติมรายวิชาเลือกจํานวน ๕ รายวิชา  
       SU XXX เพศสภาพและเพศวิถี     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Gender and Sexuality) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐
 
 

      SU XXX ทักษะการรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อ   ๓ (๓-๐-๖) 
    (Information and Media Literacy Skills) 
      SU XXX ทักษะทางการเงิน     ๓ (๓-๐-๖) 
    (Financial Literacy) 
      SU XXX การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย   ๓ (๓-๐-๖) 
    (Thai Politics , Government and Economy) 
      SU XXX อนาคตของงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ๓ (๓-๐-๖) 
    (The Future of Work and Lifelong Learning) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖) ประเภทวิชาเลือก โดยเพ่ิมรายวิชาเลือก จํานวน ๕ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การดําเนินการด้านการเรียนการสอน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยสําหรับ 
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วรรณรัตน์ อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๒ ปี 
ต้ังแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงหมื่น
บาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ อัตรา
ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะอักษรศาสตร์ 
พ.ศ.๒๕๖๔  โดยอนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประจําภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑.๒  อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟื่อง 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ภาณุพันธ์  จันทร์เฟ่ือง อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาฝร่ังเศส ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Sciences du Language (ภาษาศาสตร์) ณ Institut national des langues et 
civilisations orientales (INALCO) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยทุน Franco-Thai Scholarship และทุน
ส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี ต้ังแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่า
ครองชีพ  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติค่าครองชีพรายเดือนให้แก่ อาจารย์ภาณุพันธ์ 
จันทร์เฟ่ือง สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท  (หกหม่ืนบาทถ้วน)  ให้มีผลต้ังแต่วันที่   
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยเบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของคณะ
อักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ขอรับทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารคําสอน 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ต๊ะวิชัย อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับทุน
สนับสนุนการจัดทําเอกสารคําสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๒๒ นิรุกติศาสตร์ และได้เสนอโครงการจัดทําเอกสารคําสอน
และแผนการสอนมาเพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี การจัดทําเอกสารคําสอนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของภาควิชา 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําเอกสารคําสอนรายวิชา ๔๑๑ ๒๒๒ นิรุกติ
ศาสตร์ และให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสารคําสอน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด งวดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔.๑ ภาควิชาภาษาไทย ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ 
   ประกวด/แข่งขัน จํานวน ๔ รางวัล 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาไทย ประสงค์ขอรับเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด/แข่งขัน จํานวน ๓ รายการ มีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒

 
ลําดับ นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล รางวัล เงินรางวัล 
๑ นายเมธาวี  ก้านแก้ว  

รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 
รางวัลชมเชย  
โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๕ ระดับอุดมศึกษา  
จัดโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี 
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ บาท 

๒ นายเมธาวี  ก้านแก้ว  
รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 

รางวัลชมเชย 
การประกวดร้อยกรองออนไลน์ เน่ืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๕ 
จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย สํานักวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ บาท 

๓ นายเมธาวี  ก้านแก้ว  
รหัสประจําตัว ๖๓๐๕๑๐๐๓๑ 

รางวัลชมเชย 
การประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจาก
พรรคการเมืองในการเลือกต้ังครั้งหน้าและหวัข้อ
ฉับพลัน 
จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๑,๐๐๐ บาท 

๔ นางสาวมุทิตา ปัญญาเหลือ 
รหัสประจําตัว ๖๕๗๔๑๐๐๒๒ 

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันอ่านทํานองเสนาะ ระดับอุดมศึกษา / 
ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.) โครงการการแข่งขันทักษะ
ภาษาไทยพ่อขุนรามงามภาษา “กมลคงดีด้วยคีต
วรรณกรรม” ครั้งที่ ๑ ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒,๐๐๐ บาท 

รวมทั้งสิน้ ๕,๐๐๐ บาท 
(ห้าพนับาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันจํานวน ๔ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่
เสนอ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๓

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔.๕.๑ การเสนอชื่อบคุลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สาํหรบัผู้ได้รับรางวัล 
   และสรา้งชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศลิปากร (ไตรมาสที่ ๓) 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ  พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ สําหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ไตรมาส
ที่ ๓  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ      
เข้ารับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์  สําหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร  รางวัล
ระดับนานาชาติ (ไตรมาสที่ ๓) และเสนอต่อกองกลาง สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๒ ผลการพิจารณาการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินผล 
   การสอนของ อาจารย์ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท์ (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ รายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะกรรมการประจําหอสมุดกลางจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๑๐ มกราคม 
๒๕๖๖ และมหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้องดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประจําหอสมุดกลางชุดใหม่ต่อไปน้ัน 
ในการน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้แทน
จากคณะ พ.ศ.๒๕๕๙ กําหนดให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้แทนจากคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
รายช่ือที่คณะนําเสนอ เพ่ือให้ได้รายช่ือตามกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มละ ๒ คน เป็นกรรมการประเภทผู้แทนจากคณะ 
  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงกําหนดให้คณะฯ เสนอช่ือมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้เสนอช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานดาวัลย์          
คุณานนท์วิทยา  เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 
ประเภทผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และให้เสนอกองทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ อนุกรรมการจัดสรรสวัสดิการที่พักของคณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง คณะอักษรศาสตร์กําลังดําเนินการปรับปรุงห้อง ทพ.๔-๔๐๑ และ ทพ.๔-๔๐๒ อาคารทรงพล ๔ 
ซึ่งเป็นห้องพักสวัสดิการสําหรับบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เพ่ือให้การดําเนินการจัดสรรห้องพักสวัสดิการสําหรับ
บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดสรรสวัสดิการที่พัก
ของคณะอักษรศาสตร์ มีหน้าที่ร่างระเบียบและดูแลการจัดห้องพักสวัสดิการ เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์พิจารณาต่อไป โดยคณะอนุกรรมการจัดสรรสวัสดิการที่พักของคณะอักษรศาสตร์มี
องค์ประกอบ ดังน้ี 
 
  ๑.  รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย    ประธาน 
  ๒.  ผูแ้ทนสายวิชาการด้านมนุษยศาสตร์   อนุกรรมการ 
  ๓.  ผูแ้ทนสายวิชาการด้านสังคมศาสตร์   อนุกรรมการ 
  ๔.  ผูแ้ทนสายวิชาการด้านศิลปะ    อนุกรรมการ 
  ๕.  หัวหน้างานบริหารและธุรการ    อนุกรรมการ 
  ๖.  หัวหน้างานคลังและพัสดุ    อนุกรรมการ 
  ๗.  นางสาวจารุกานต์  เปรมประสิทธ์ิ   อนุกรรมการ 
  ๘.  นางมณี  เผือกหอม     เลขานุการ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบให้แต่งต้ังอนุกรรมการจัดสรรสวัสดิการที่พักของคณะ
อักษรศาสตร์ ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
  ๑.  อาจารย์ ดร.พิภู บุษบก    ประธาน 

     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา   
  ๒.  อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ    อนุกรรมการ 

     ผูแ้ทนสายวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยู่คง    อนุกรรมการ 
     ผูแ้ทนสายวิชาการด้านสังคมศาสตร์ 
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  ก่ิงแก้ว   อนุกรรมการ 
     ผูแ้ทนสายวิชาการด้านศิลปะ 
๕.  นายกฤษดา  ไพรวรรณ์    อนุกรรมการ 
     หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
๖.  นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวัฒน์    อนุกรรมการ 
     หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
๗.  นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธ์ิ   อนุกรรมการ 
๘.  นางมณี  เผือกหอม     เลขานุการ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ลาออกจาก 
   ราชการ 
 
สรุปเรื่อง เน่ืองด้วย อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนา ขอลาออกจาก
ราชการ  ต้ังแต่วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  ซึ่งจะทําให้พ้นจากตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาด้วย 
ในการน้ี คณะฯ จะได้มอบหมายภาระงานท่ีรองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาดูแล ให้ผู้บริหารท่านอ่ืนและ
หัวหน้างานรับผิดชอบ ดังน้ี 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการบริหาร การเงิน งบประมาณ
และพัสดุ 
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา รับผิดชอบงานด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์  
  หัวหน้างานบริหารและธุรการ รับผิดชอบงานในหน้าที่ของเลขานุการคณะอักษรศาสตร์ 

นอกจากน้ี  จะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ” เป็นตําแหน่ง “รองคณบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษา” ต่อไป 
 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒ กิจกรรมเน่ืองในวาระครบ ๕๕ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จะครบ ๕๕ ปีแห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการน้ี  
สมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้กําหนดวันจัดงานคืนสู่ เหย้าในวันเสาร์ที่             
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เน่ืองในวาระครบ ๕๕ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมเน่ืองในวาระครบ ๕๕ ปี คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลักการ ตามตําแหน่งและรายช่ือต่อไปน้ี 
  ๑.  คณบดีคณะอักษรศาสตร์     ประธาน 
  ๒.  รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีทุกคน    กรรมการ 
  ๓.  รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง    กรรมการ 
       ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ๔.  อาจารย์วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน     กรรมการ 
       ผู้แทนศิษย์เก่าฝ่ายต่างประเทศ 
  ๕.  นายกฤษดา  ไพรวรรณ์     เลขานุการ 
       หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
  ๖.  นางสาววรรณา  วงษ์ธง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
       หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ คร้ังท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๖

 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วาระครบ ๕๕ ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหลักการตามตําแหน่งและรายช่ือ ตามรายละเอียด
ที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓ หลักเกณฑ์การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรของ 
   คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์ได้จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ ๓/๒๕๖๕ 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยส่วนงาน 
ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือผู้
สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเสนอรายช่ือให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากรน้ัน 
  เพ่ือให้การพิจารณาดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การเสนอช่ือผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรของคณะอักษรศาสตร์ ไว้ดังน้ี 

๑. พิจารณาเสนอรายช่ือสมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนไม่เกิน  
๓ รายช่ือ โดยอ้างอิงตามความถี่ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 

๒. หากรายช่ือลําดับถัดไปมีความถี่น้อยกว่ารายช่ือในลําดับก่อนหน้าเกินกว่า ๑๐ ความถี่            
จะไม่เสนอรายช่ือในลําดับดังกล่าวเป็นต้นไป 

 
   จึงเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรของคณะอักษรศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๔.๕๕ น. 

 

 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


