
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๗/๒๕๖๕ 
วันจันทร์ ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องประชุมปฐมเจติยา (๔๐๙)  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
 
 

๑ ศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ กรรมการ 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.ปวริส  มินา รองคณบดีฝ่ายพฒันาองค์กร กรรมการ 
๔ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและเอเชียศึกษา กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปวิชญ์  กิ่งแก้ว หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต กรรมการ 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย  วาสนานิกรกุลชัย หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ อาจารย์ ดร.เพชรดา  ชนุอ่อน หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ รองศาสตราจารย์วนัชัย  สีลพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์สันติชัย  ปรีชาบุญฤทธิ ์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา  อยูค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.บลูย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.วนิดา  คราวเหมาะ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๑ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ เลขานุการฯ 
๒๒ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักวิชาการอุดมศึกษาช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
    
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๔ อาจารย์ ดร.ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
๕ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ อาจารย์ ดร.อาคีรัต  อับดุลกาเดร์ ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยวิชาการ    
๒ นางสาวบุษกร  จินต์ธนาวฒัน์ หัวหน้างานคลังและพัสด ุ    
๓ นางสาววรรณา  วงษ์ธง หัวหน้างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไมม่ีการแก้ไข 


ระเบียบวาระท่ี  ๑.๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 
ครั้งที ่ ๑๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑๖/๒๕๖๕  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  (วาระลับ)  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ       
โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.๓ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)  เม่ือวันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙  สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มี
การแก้ไข 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑  มติเวียนขอความเห็นชอบระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ขอรายงานมติเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ รอบเวลาระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีการเวียนขอ
ความเห็นชอบ จ านวน ๑ ครั้ง ได้แก ่
  ๑. เวียนขอความเห็นชอบ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ
ประจ าคณะอักษรศาสตร์มีมติเห็นชอบจ านวน ๑ เรื่อง  
   ๑.๑ เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา ฉบับปี พ.ศ.
๒๕๖๔ โดยเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  บุคลากร 
 

สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ  กรรมการวิชาการ  วิทยากร การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

รายวิชา ED173008 การวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมไทย โดยบรรยาย
เรื่อง "แนวทางการท าวิจัยด้าน
วรรณกรรมวรรณคดีไทย" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

31 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 

กรรมกำร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 อ.ดร.วนิดา  คราวเหมาะ กรรมการพัฒนาหลกัสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเกาหลี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30 ส.ค.65 

2 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

กรรมการพัฒนาหลกัสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23 ส.ค.65 

3 ผศ.ดร.สุมาล ี ลิ้มประเสริฐ กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25-26 ก.ค.65 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๔ 

 

วิทยำกร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

   1 อ.ดลวัฒน์  บัวประดิษฐ์ สมมติฐานของความจริงในฐานะ
พื้นฐานแห่งการมีความคิด 

สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่ง
ประเทศไทย 

6-7 ส.ค.65 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

   2 ผศ.ดร.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย การเรียกชือ่คนด้วยชื่อสัตว์ในสื่อ
สมัยใหม่ 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

21 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

   3 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  โออินทร ์ การอบรมการจัดท าแผนที ่
เพื่อการส่งเสริมการเที่ยว 
เชิงภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
สาขาวิทยบริการฯ  
จังหวัดสงขลา 

28 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ 

 

             ประชุม สัมมนำ อบรม น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท.
สมัยสามัญ คร้ังที่ 104 
(1/2565) 

ที่ประชุมสภาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแห่ง 
ประเทศไทย (ปขมท.) 

26-27  
ส.ค.65 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ไม่เบิก 

2 ผศ.ดร.คัททิยากร 
ศศิธรามาศ 

     

3 ผศ.ตะวัน  วรรณรัตน์ มาตรฐานและแนวทางการ
ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA 

กองประกันคุณภาพ 
การศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

4 อ.ดร.ปวริส มินา      

5 อ.ดร.รัชฎาพร 
ฤทธิจันทร์ 

     

6 ผศ.เลิศชัย 
วาสนานิกรกุลชัย 

สัมมนาวิชาการเน่ืองในงาน
เฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 
70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิ

ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร 

18 ส.ค.65 ส านักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาต ิ

ไม่เบิก 

7 ผศ.ดร.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

วิธีการเก็บและแจ้งคะแนน
นักศึกษาในระบบ REG 

กองบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

22 ส.ค.65 รูปแบบออนไลน์ ไม่เบิก 

 

กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

๑ อ.ดร.นันทวัลย ์
สุนทรภาระสถิตย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

20 ก.ค.- 
5 ส.ค.65 

- 

๒ ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

rEFLections, King Mongkut’s 
University of Technology 
Thonburi 

5 ส.ค.-9 ก.ย.65 - 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๕ 

 

กำรปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ (ต่อ) 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

๓ รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินภายนอก National Chengchi University, 
Taiwan 

16-30 ส.ค.65 - 

๔ รศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

11 ส.ค.- 
15 ก.ย.65 

- 

๕ ผศ.ดร.ปัทมา 
ฑีฆประเสริฐกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

11-22 ส.ค.65 - 

๖ ผศ.ดร.ศศิกานต์ 
คงศักดิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7-31 มี.ค.65 - 

๗ อ.ดร.สมปรารถนา 
รัตนกุล 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5-22 ส.ค.65 - 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การปรับปรุงกระบวนงานของส านักงานคณบดี จ านวน ๓ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้จัดท าแบบพิมพ์ค าขอใช้บริการส าหรับกระบวนงานดังกล่าว 
จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. การขอใช้บริการถ่ายภาพและบันทึกวีดิทัศน์ 
๒. การขอใช้บริการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ 
๓. การขอใช้ Account Zoom Licensed (แบบชั่วคราว) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๔  ก าหนดการสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและ
   ผู้แทนสายสนับสนุน 
 
สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสาย
สนับสนุน จะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีค าสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ ๑๖๖๙/๒๕๖๕  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะ         
อักษรศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๖ 

 

ประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๕ นั้น จึงขอแจ้งรายละเอียดก าหนดการสรรหาคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจ าและผู้แทนสายสนับสนุน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ การด าเนินการด้านหลักสูตร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๑ การพิจารณาผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Chungbuk และ Hankuk University  
   of Foreign Studies โครงการ ๗+๑  
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้รับเรื่องขอเทียบโอนผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
เอเชียศึกษา จากมหาวิทยาลัย Chungbuk และ Hankuk University of Foreign Studies โครงการ ๗+๑ ของ
นักศึกษาจ านวน ๓ ราย และด าเนินการพิจารณาผลการศึกษาที่ขอเทียบโอนดังกล่าวแล้ว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนผลการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเอเชีย
ศึกษา จากมหาวิทยาลัย Chungbuk และ Hankuk University of Foreign Studies โครงการ ๗+๑ ของ
นักศึกษาจ านวน ๓ ราย ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑.๒ นักศึกษาขอเทียบโอนรายวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในหลักสูตร 

อักษรศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕   
 
สรุปเรื่อง ตามที่นางสาวณัฐณิชา ล้วนดี รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๑๔๕ สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ได้ลาพัก
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และได้ศึกษารายวิชาของมหาวิทยาลัย DAITO University ประเทศญี่ปุ่น นั้น 
นางสาวณัฐณิชา  ล้วนดี  ประสงค์ขอน าผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวเทียบโอนในหลักสูตรอักษรศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๙  และภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกด าเนินการพิจารณาผลการศึกษาที่ขอเทียบโอนดังกล่าว
แล้ว 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเทียบโอนผลการศึกษาของนางสาวณัฐณิชา ล้วนดี      
รหัสประจ าตัว ๐๕๖๑๐๑๔๕ จากมหาวิทยาลัย DAITO University ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การด าเนินการด้านการเรียนการสอน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอเปิดรายวิชาเลือก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอเปิดรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๖-๕๙ ศิลปะการแสดงในอาเซียน 
(Performing Arts in ASEAN) เป็นรายวิชาเลือก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ส าหรับนักศึกษา
คณะวิชาอ่ืน และนักศึกษาตกค้างที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปิดรายวิชา ๐๘๓ ๑๐๖-๕๙ ศิลปะการแสดงใน
อาเซียน (Performing Arts in ASEAN) เป็นรายวิชาเลือก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๒ หารือรูปแบบการจัดสอบปลายภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมี ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการจัดการเรียนการ
สอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบปลายภาค ประจ าภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมฯ ก าหนดรูปแบบการจัดสอบปลาย
ภาค ประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยหลักการที่จะมีการกระจายชั่วโมงการคุมสอบอย่าง
เท่าเทียมกันส าหรับคณาจารย์ โดยในการพิจารณาจัดสรรชั่วโมงการคุมสอบจะน าภาระงานการจัดสอบนอกตาราง
ของคณาจารย์เป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๓ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค (Hamburg University)  
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค (Hamburg 
University) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นั้น มหาวิทยาลัยฮัมบวร์คได้แจ้งความประสงค์ขอส่งนักศึกษาจ านวน     
๒ ราย มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาเรียน 
๑ Ms. Stefanie Penz ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
๒ Ms. Svenja Fehlau ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 

 
 ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน และให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการด้วย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค  จ านวน  
๒ คน  โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน  ทั้งนี้  เมื่อนักศึกษาด าเนินการลงทะเบียนเรียนแล้วจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์    
ที่ปรึกษาทางวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๔ การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติของ 
   ฝรั่งเศส (INALCO)  
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันภาษาและอารยธรรม
ตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศส (INALCO) นั้น สถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศสได้แจ้ง
ความประสงค์ขอส่งนักศึกษาจ านวน ๓ ราย มาเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่คณะอักษรศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
นักศึกษาจากสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศส (INALCO)  

ที ่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาเรียน 
๑ Ms. Amelle BEKKa ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
๒ Ms. Fleuri Rena ELIASSAINT ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
๓ Ms. Sixtine LAUZERAL ๑ ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 

 
 ทั้งนี้ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน และให้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการด้วย 
 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๙ 

 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันภาษาและอารยธรรม 
ตะวันออกแห่งชาติของฝรั่งเศส (INALCO) จ านวน ๓ คน โดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาด าเนินการ
ลงทะเบียนเรียนแล้วจะด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๕ นักศึกษาแลกเปลี่ยนขอเลื่อนเวลาการเข้าศึกษา  
 
สรุปเรื่อง ตามที่ Mr. Otis Malte Juliusson นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ค (Hamburg University) 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับอนุมัติและเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นระยะเวลา 
๒ ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น บัดนี้ Mr. Otis Malte Juliusson ติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงประสงค์ขอเลื่อนเวลาเข้าศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์ออกไป ๑ ภาค
การศึกษา โดยจะเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ Mr. Otis Malte Juliusson เลื่อนเวลาเข้าศึกษาที่คณะ
อักษรศาสตร์ออกไป ๑ ภาคการศึกษา โดยเริ่มเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒.๖ ข้อ มูลพิ จารณ าเกณ ฑ์การสอบคัด เลือก เพื่ อ เข้ าศึกษาคณ ะอักษรศาสตร์  

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 
สรุปเรื่อง งานบริการการศึกษา ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะ
อักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ ๒ และ ๓ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประกาศเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะ     
อักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๑ ๒ และ ๓ ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยก าหนดให้การสอบคัดเลือกเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบท่ี ๒ และ ๓ การสอบสัมภาษณ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 รอบท่ี ๒ โควตา คณะอักษรศาสตร์ 
  ๑. สอบสัมภาษณ์ ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ส าหรับสาขาวิชาต่อไปนี้ 
   ๑.๑ ไม่แยกสาขาวิชาเอก 
   ๑.๒ สาขาวิชาภาษาไทย 
   ๑.๓ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
   ๑.๔ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
   ๑.๕ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๐ 

 
   ๑.๖ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
   ๑.๗ สาขาวิชาสาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
   ๑.๘ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
  ๒. ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ส าหรับสาขาวิชาต่อไปนี้ 
   ๒.๑ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
   ๒.๒ สาขาวิชาปรัชญา 
 รอบที่ ๓ รับกลางร่วมกัน (Admission) คณะอักษรศาสตร์ ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ ยกเว้นสาขาวิชา
สังคมศาสตร์การพัฒนา ด าเนินการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขอรับทุนสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๑ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ขอรับเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานได้รับรางวัลหรือ 
   ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ ประสงค์ขอรับเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับ
การเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ จากผลงานวิจัย เรื่อง โครงการสนามฝึก ๓ มิติ ศูนย์ฝึกทาง
ยุทธวิธีกองทัพบก ได้รับรางวัลผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่นของกองทัพบกประจ าปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ ๓ จากกองทัพบก  เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติ เงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่มีผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรือได้รับการเชิดชูเกียรติให้แก่ อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของคณะฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๒ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์  
   (Matching Found) งวดที่ ๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะอักษรศาสตร์ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะ      
อักษรศาสตร์ (Matching Found) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้แก่โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางพัฒนาการเรียน
การสอนดนตรีไทยหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  และคณะ    
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งคณะฯ ได้ร่วมสมทบทุนวิจัยเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
โดยมีศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น  ในการนี้  ผู้วิจัยได้รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัยรอบ ๖ เดือน แล้ว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยงวดที่ ๒ จ านวนร้อยละ ๓๐ 
ของทุนวิจัยที่ได้รับ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โครงการวิจัยดังกล่าว 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๑ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ ๒ จ านวนร้อยละ ๓๐ ของทุน
วิจัยที่ได้รับ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โครงการวิจัย เรื่อง “แนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนดนตรีไทยหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙” ได้ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓.๓ ขออนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์แก่
   บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๖ เรื่อง 
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
 

รำยละเอียด 
หลักเกณฑ์/ 
เงินรำงวัล 

ผลงำนที่เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร จ ำนวน 2 เรื่อง  

1. บทความ เร่ือง เอกสารจีนสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ไทยสมยัอยุธยา  
 เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์และไทยศกึษา ปีที่ 44 ฉบบัที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2565): 134-145. 
 ผู้ขอรับทุน  อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก  

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

2. บทความ เร่ือง การจ าค าศัพท์ภาษาญีปุ่่นโดยใชส้ื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ผา่นกิจกรรมโครงงาน
 ตามแนวคิด 

เผยแพร่ใน  วารสารอักษรศาสตร์และไทยศกึษา ปีที่ 44 ฉบบัที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2565): 131-150. 
ผู้ขอรับทุน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยวรรณ  เจียมกีรติกานนท ์  

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

ผลงำนที่เผยแพร่ในกำรประชมุวิชำกำร จ ำนวน 4 เรื่อง  
3. บทความ เร่ือง ความ (ไม)่ ส าคัญของปัญหาอภิปรัชญาในพระสุตตันตปิฎก  
   เผยแพร่ใน การประชุมวชิาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังที่ 11 ณ คณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร (ออนไลน์). 24 มิ.ย. 2565: 448-455. 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์  สุยะ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับชาต ิ
2,000 บาท 

4. บทความ เร่ือง  ปัญหาชาวจนีหลังเหตุการณ์การสังหารหมู่คอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย  
   ปี 1965-1966: การตีความจากเอกสารลับสหรัฐอเมริกา 
   เผยแพร่ใน การประชุมวชิาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังที่ 11 ณ คณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร (ออนไลน์). 24 มิ.ย. 2565: 413-423. 
   ผู้ขอรับทุน อาจารย์ตวงทิพย์  พรมเขต 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับชาต ิ
2,000 บาท 

5. บทความ เร่ือง  ผลกระทบและการปรับตัวของธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
   เชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหารและหอพกัรอบ 
   มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
   เผยแพร่ใน การประชุมวชิาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังที่ 11 ณ คณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร (ออนไลน์). 24 มิ.ย. 2565: 95-102. 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวนั  วรรณรัตน์ 

ข้อ 3.2 (6)  
ระดับชาต ิ
2,000 บาท 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๒ 

รำยละเอียด 
หลักเกณฑ์/ 
เงินรำงวัล 

6. บทความ เร่ือง  การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบซื้อขายยาเสพตดิ กรณีศึกษา:  
   เขตรับผิดชอบของ สถานีต ารวจนครบาลหลักสอง กรุงเทพมหานคร 
   เผยแพร่ใน การประชุมวชิาการระดบัชาติ SMARTS คร้ังที่ 11 ณ คณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัศิลปากร (ออนไลน์). 24 มิ.ย. 2565: 664-673. 
   ผู้ขอรับทุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  โออินทร์ 

ข้อ 3.2 (6) 
ระดับชาต ิ
2,000 บาท 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ จ านวน ๖ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศของ
คณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การขอรับทุนสนับสนุนของนักศึกษา 
 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ บุคลากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕.๑ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษา 
   ฝรั่งเศส 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ ประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานของภาควิชาภาษาฝรั่งเศสเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ในวาระต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์  ลาออกได้ตั้งแต่วันที่       
๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  และให้เสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส ดังนี้ 
  ๑. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย  กรรมการ 
      (หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) 
  ๓. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์   กรรมการ 
      (ผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส) 
  ๔. นายกฤษดา ไพรวรรณ์     เลขานุการ 
      (หัวหน้างานบริหารและธุรการ) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๓ 

 
  ทั้งนี้  ให้อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส จนกว่าการ
สรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศสจะเสร็จสิ้น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ เรื่องพิจารณาด้านอ่ืน ๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๑ วงเงินจัดสรรของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์  และรายละเอียดประกอบ 

การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
สรุปเรื่อง งานบริหารและธุรการได้จัดท าข้อมูลวงเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของหน่วยงานภายในคณะ  
อักษรศาสตร์ และรายละเอียดประกอบการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๖  เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับภาควิชาน าไปใช้ในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณของภาควิชา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินจัดสรรจากเงิน
รายได้ของหน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป และเห็นชอบวงเงินจัดสรรจากเงินรายได้ของ
หน่วยงานภายในคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ภาควิชา
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส่งมาที่งานบริหารและธุรการภายในวันจันทร์
ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๒ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสวัสดิการห้องพัก 

(ห้อง ๔๐๑ และ ๔๐๒ อาคารทรงพล ๔) 
 
สรุปเรื่อง คณะอนุกรรมการสวัสดิการที่พักของคณะอักษรศาสตร์ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศคณะอักษร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยสวัสดิการห้องพัก (ห้อง ๔๐๑ และ ๔๐๒ อาคารทรงพล ๔) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ว่าด้วยสวัสดิการห้องพัก (ห้อง ๔๐๑ และ ๔๐๒ อาคารทรงพล ๔) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖.๓ การเสนอชื่อคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะหมดวาระการ
ด ารงต าแหน่งในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๖  และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่  



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๗/๒๕๖๕  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๖๕  หน้า  ๑๔ 

 
๑๖๖๘/๒๕๖๕ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหากรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหากรรมการประจ า
คณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ด าเนินการต่อไป 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่ละภาควิชาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
กรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มายังคณะฯ ภาควิชาละ ๑ รายชื่อ ภายในวันพุธ
ที่ ๗ กันยายน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 

- ไม่มี  - 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๑๕ น. 

 

 
 
 
 
 
 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


