
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๙/๒๕๖๑ 
วันจันทร์ ที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  ห้อง ๔๐๙  อาคารวชิรมงกุฎ  คณะอักษรศาสตร์ 
..................................................... 

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โตะ๊บุรินทร ์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 
๔ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
  รักษาการแทนหน้าหน้าภาควชิาภาษาอังกฤษ  

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๖ อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต หน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ กรรมการ 
๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ ์ หัวหน้าภาควิชาประวตัิศาสตร ์ กรรมการ 
๘ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง หัวหน้าภาควิชาปรัชญา กรรมการ 
๙ อาจารย์ ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสรฐิกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย กรรมการ 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สลีพทัธ์กุล หัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบนัตะวันออก กรรมการ 
๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมภูพล หัวหน้าภาควิชาภาษาฝรั่งเศส กรรมการ 
๑๒ อาจารย์อันนา  คือเบล หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน กรรมการ 
๑๓ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์นาตยา  อยู่คง รักษาการแทนหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๖ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  วศนินิติวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนนัท์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๒ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๓ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต ลาประชุม 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

 -   
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๑๘/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๑๘/๒๕๖๑  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

ปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง 
"Writing and Publishing 
Academic Article on 
German Topics in 
International Journals and 
Platforms" 

Internationale Konferenz des 
Indonesischen 
Germanistenverbandes และ
องค์กร DAAD  

27-30 ก.ย.61 เมือง Yogyakarta 
ประเทศอินโดนีเซีย 

 
อำจำรย์พิเศษ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

465 221 พัฒนาการของวรรณคดีไทย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17 ก.ย.61 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 อ.วิรัช 
ศิริวัฒนะนาวิน 

467 426 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม โดย
บรรยายเร่ือง "ภาษาและวัฒนธรรมทาง
ภาษา" 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

21 ก.ย.61 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๓ 

 

กรรมกำร 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

  1 ผศ.ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย ์ คณะกรรมการพิจารณาการให้รางวลัผลงานวิจัยและผลงาน
สร้างสรรค์ของมหาวทิยาลัยศิลปากร  ประจ าปี พ.ศ.2561 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประจ าปี พ.ศ.2561 

 
             ประชุม สัมมนำ อบรม น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

อ.ดร.กฤษณพงศ์ 
ทัศนบรรจง 

ผศ.บุณฑริกา 
เจริญชินวุฒ ิ

ศ.พงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ 

ผศ.สิปปวิชญ ์
กิ่งแก้ว 

 

 
 
ล่องล้านนา : ภาษา วรรณคดี 
ประเพณีพิธกีรรม วัฒนธรรม
ดนตรีสู่วิถีการท่องเที่ยว 

 
 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
 
20 ก.ย.61 

 
 
คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
ไม่เบิก 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

น.ส.ชวนพิศ 
นาเลี้ยง 

นางนิศารัตน์ 
แก้วรุ่งเรอืง 

น.ส.บุษกร 
จินต์ธนาวัฒน์ 

น.ส.วรรณา 
วงษ์ธง 

 

 
 
ธนบัตรน่ารู้ ปี 2561 

 
 
สายการออกบัตรธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
26 ก.ย.61 

 
 
สายการออกบัตรธนาคาร 
อ าเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม 

 
 
ไม่เบิก 

9 
 

10 
 

11 
12 

 

น.ส.ชุลีพรรณ 
เคารพธรรม 

น.ส.นฤมล  
อุปริมพาณิช 

น.ส.วรรณา วงษ์ธง 
ผศ.ดร.อภิเศก 

ป้ันสุวรรณ 
 

 
ศึกษาดูงานด้านการวิจัย 

 
คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
27 ก.ย.61 

 
คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
ไม่เบิก 

13 
14 

 
15 

 
16 

อ.ทศพร  เพ่งดี 
อ.ดร.วนิดา 

คราวเหมาะ 
อ.ดร.สิรินาถ  

ศิริรัตน์ 
อ.สุมาล ีสูนจันทร์ 

 
The 8th Korean Studies 
Association of Southeast 
Asia Biennial Conference 

 
Korea Research Institute 
University of New South 
Wales, Australia  

 
26-28  

ก.ย.61 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
ไม่เบิก 

17 ผศ.วันชัย 
สีลพทัธ์กลุ 

กรรมการตัดสินการแข่งขันทกัษะ
ภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย 
นนทบุรี 

23 ก.ย.61 โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี 

ไม่เบิก 

18 อ.พ.อ.อ.ดร.สมคิด 
ภูมิโคกรักษ์ 

ประชุมหารือและเสนอแนวคิด
การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและ
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล
นครอุดรธาน ี

ส านักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

21 ก.ย.61 ส านักงานเทศบาลนคร
อุดรธาน ี

ไม่เบิก 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๔ 

 
กำรปฏิบัติงำนอื่น ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.คมสัน 
คีรีวงศ์วัฒนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสาร MBA-KKU 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

19 ก.ย.-  
3 ต.ค.61 

- 

2 อ.ธีรัช  ร าแพนเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งการ
ใช้ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562  
จ านวน 42 รายวิชา 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23 ส.ค.-  
20 ก.ย.61 

- 

3 ผศ.ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกตอ้งการ
ใช้ภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562  
จ านวน 42 รายวิชา 

กองบริการการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

23 ส.ค.-  
20 ก.ย.61 

- 

4 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ วารสารวิเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตภูเก็ต 

3 ก.ย.-  
5 ต.ค.61 

- 

5 อ.ดร.ปัญญา  จันทโคต ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวชิาการ วารสารรังสิตสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

14-25 ก.ย.61 - 

6 ผศ.ดร.วรางคณา 
นิพัทธส์ุขกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 ก.ย.- 
5 ต.ค.61 

- 

 
    ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
    จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  ผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของ อาจารยร์ุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก ได้เสนอผลงานทาง
วิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๑  และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์รุ่งฤดี เลียวกิตติกุล ได้มาตรฐานที่สมควรก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจึงมีมติอนุมัติ
ให้อาจารย์รุ่งฤดี  เลียวกิตติกุล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ตั้งแต่วันที่  ๑๓  
กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ส านักงานคณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ า 
คณะอักษรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานที่เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดดังนี้ 
   

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ ที่ ๗  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 2 วันจันทร์ ที่ ๒๑  มกราคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 3 วันจันทร์ ที่ ๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 4 วันจันทร์ ที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ ๔  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 6 วันจันทร์ ที ่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 7 วันจันทร์ ที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 8 วันจันทร์ ที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 9 วันจันทร์ ที่ ๖  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 10 วันจันทร์ ที่ ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 11 วันจันทร์ ที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 12 วันจันทร์ ที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ ๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 14 วันจันทร์ ที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที ่15 วันจันทร์ ที่ ๕  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 16 วันจันทร์ ที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 17 วันจันทร์ ที่ ๒  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 18 วันจันทร์ ที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 19 วันจันทร์ ที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 20 วันจันทร์ ที่ ๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 21 วันจันทร์ ที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 22 วันจันทร์ ที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 2๓ วันจันทร์ ที่ ๑๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 

ครั้งที่ 2๔ วันจันทร์ ที่ ๓๐  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา  13.00 น. 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑  การเสนอรายช่ือกรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ๑๔๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้น 
มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะอักษรศาสตร์ เสนอรายชื่อกรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ต่อมหาวิทยาลัย  
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และให้เสนอกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒   นักศึกษากระท าผิดระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบฯ รายวิชา ๔๕๐ ๑๐๖ วรรณกรรม 

เอกเอเชีย (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

สรุปเรื่อง ภาควิชาสังคมศาสตร์ ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงรายวิชาระดับต้น จากเดิม ๓ รายวิชา เป็น ๒ รายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 

รายวิชาเดิม รายวิชาใหม่ 
๑. ๔๓๕ ๑๐๑ โลกการเมือง              ๒ (๒-๐-๔) 

(Political World) 
๒. ๔๓๕ ๑๐๒ เศรษฐศาสตร์ในชีวิต     ๒ (๒-๐-๔) 

ประจ าวัน 
(Economics in Everyday Life) 

๓. ๔๓๕ ๑๐๓ สังคมในกระแสการ      ๒ (๒-๐-๔) 
เปลี่ยนแปลง 
(Society in a Changing World) 

๑. ความรู้เบื้องต้นทางสังคมศาสตร์    ๓(๓-๐-๖) 
(Basic knowledge in Social Sciences) 

๒. สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ   ๓(๓-๐-๖) 
และการเมืองในปัจจุบัน 
(Situations of Society Economics  
and Politics at Present) 

 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปลี่ยนแปลงรายวิชาระดับต้น จากเดิม ๓ รายวิชา เป็น 
๒ รายวิชา ตามรายละเอียดที่เสนอ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๗ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น ตามข้อบังคับฯ ดังกล่าวก าหนดให้หน่วยงานก าหนดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติ (Competency) เพ่ิมเติม โดยให้ก าหนดสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial Competency) 
เพ่ิมเติมอีก จ านวน ๓ คุณลักษณะ และก าหนดสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency) ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ิมเติมอีก จ านวน ๒ คุณลักษณะ คณะฯ จึงจัดท า (ร่าง) 
สมรรถนะการบริหารจัดการเพ่ิมเติม จ านวน ๓ คุณลักษณะ และสมรรถนะตามสายงาน ส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพิ่มเติม จ านวน ๒ คุณลักษณะ และสายสนับสนุน เพ่ิมเติม จ านวน ๒ คุณลักษณะ 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบสมรรถนะการบริหารจัดการ และสมรรถนะตามสายงาน 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ิมเติม  คือ  สมรรถนะการบริหารจัดการ  จ านวน 
๓  คุณลักษณะ  ได้แก่ การควบคุมตนเอง  การวางแผนกลยุทธ์และการด าเนินการเชิงรุก  สมรรถนะตามสายงาน
(สายวิชาการ)  ได้แก่  ทักษะการให้ค าแนะน าปรึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  สมรรถนะตามสายงาน  (สาย
สนับสนุน) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและบริบทองค์กร และความละเอียดรอบคอบในการ
ปฏิบัติงาน   ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 

สรุปเรื่อง อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาอังกฤษ ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วม
เสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง 3D Laser Scanning in The Renovation and Preservation of Historic 
Temple Architecture, Thailand ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ และประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางไปเสนอผลงานในต่างประเทศ ดังนี้ 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด   เป็นเงิน    ๕,๔๓๖.๐๐  บาท 
๒. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างที่พัก-สนามบินในประเทศ เป็นเงิน    ๑,๕๐๐.๐๐  บาท 

(เหมาจ่ายไม่เกิน) 
๓. ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบินนานาชาติ-ที่พัก เป็นเงิน     ๒,๕๐๐.๐๐  บาท 

ในต่างประเทศ/สถานที่น าเสนอผลงาน 
๔. ค่าลงทะเบียน      เป็นเงิน     ๔,๙๐๘.๐๐  บาท 
๕. ค่าท่ีพัก (๕ คืน x ๒,๗๙๕ บาท)    เป็นเงิน   ๑๓,๙๗๕.๐๐  บาท 
๖. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๓ วัน x ๒,๑๐๐ บาท)    เป็นเงิน   ๑๒,๖๐๐.๐๐  บาท 
๗. ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง     เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 
๙. ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า)    เป็นเงิน             ๐.๐๐  บาท 

 
รวมทั้งสิ้น    ๔๐,๙๑๙.๐๐  บาท 

                                                                         (สี่หมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๘ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานที่จะไปน าเสนอแล้ว มีมติให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางให้แก่ อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ จากเงินรายได้ของคณะฯ เป็นเงิน ๔๐,๙๑๙ บาท (สี่หมื่น     
เก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับ 
   ข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง  อาจารย์พิพัฒน์ สุยะ  อาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญา  ซึ่งได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว  เป็นเวลา  ๕  ปี  ตั้งแต่
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖  และประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๒๑,๑๐๐ บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ ตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการและวิจัย กรณีที่ศึกษาด้วยทุนส่วนตัว  โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๒๑,๑๐๐  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ การแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หมดวาระ
ลงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนั้น ประธานคณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดใหม่ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ภาควิชาเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
โครงการต าราและหนังสือคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาละ ๑ รายชื่อ มายังคณะฯ ภายใน
วันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เมื่อได้รายชื่อครบทุกภาควิชาแล้วให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว จัดประชุมเพ่ือเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ 

ของหัวหน้าส่วนงาน 
 
สรุปเรื่อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ.๒๕๖๐ ก าหนดให้ต้องด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน และ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี ดังนี้ 
  ๑. เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ านวน ๖ กลุ่ม  
  ๒. ประเมินการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร์ และ การปฏิบัติงานของคณบดีคณะ        
อักษรศาสตร์ ตามแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
(โดยบุคลากร) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมสนทนากลุ่ม  จ านวน     
๖ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ได้แก่ 
   ๑.๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง 
  ๒. เลขานุการคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก ได้แก่ 
   ๒.๑ นางสาวกาญจนา  ชัยจินดา 
  ๓. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้แก่ 
   ๓.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วันชยั สีลพัทธ์กุล 
   ๓.๒ อาจารย์ ดร.ปัญญา จันทโคต 
   ๓.๓ อาจารย์ พันจ่าอากาศเอก ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ 
  ๔. ผู้แทนข้าราชการ และ/หรือผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
   ๔.๑ นางสาวประภาพร  ถึกกวย 
   ๔.๒ นายสนั่น  หวานแท้ 
   ๔.๓ นางบุรียา  แตงพันธ์ 
  ๕. นักศึกษา 
   ๕.๑ ผู้แทนคณะกรรมการนักศึกษาคณะ ได้แก่ 
    ๕.๑.๑ นางสาวพรรณชนก  สยุมพร 
    ๕.๑.๒ นายพีรวัส  นิลเทศ 
    ๕.๑.๓ นายพิพัฒน์พงค์  หนูสวัสดิ์ 
    ๕.๑.๔ นางสาวโรสนา  เจะโกะ 
   ๕.๒ ผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
    ๕.๒.๑ นายทรงฤทธิ์  ฉิมโหมด 
    ๕.๒.๒ นายประวิทย์  สายสงวนวงศ์ 
    ๕.๒.๓ นางสาวสุมนา  วงศ์ชีวสุทธิ์ 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๐ 

 
  ๖. นักศึกษาเก่า ได้แก่ 
   ๖.๑ อาจารย์อันนา  คือเบล 
   ๖.๒ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  ชมพูพล 
   ๖.๓ อาจารย์ ดร.พิภู  บุษบก 
 
  ในส่วนของการประเมินการบริหารงานของคณะอักษรศาสตร์ และ การปฏิบัติงานของคณบดี
คณะอักษรศาสตร์ มีมติเห็นชอบผลการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
 
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๑ การก าหนดทิศทาง ได้แก่ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ 
หรือผลการด าเนินการที่คาดหวังของคณะโดยค านึงถึง
ผู้รับบริการอย่างครอบคลุม 

 
 

    

๒ การสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจทิศทางของ
องค์กรให้ผู้บริหาร และประชาคมได้เข้าใจอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 

 
 

    

๓ การสร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือสร้างความผูกพันร่วมมือทั่ว
องค์ กร  รวมทั้ งสร้ างแรงจู งใจ เพ่ื อผลั กดันผลการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

 
 

    

๔ การก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงาน และน าไปปรับปรุงการบริหารงาน พร้อม
ทั้งการรายงานให้บุคลากรทราบ 

 
 

    

๕ การรับฟังความต้องการ และข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ 
และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม และใช้ข้อมูลในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

    

๖ การจัดการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิผลและทันท่วงที รวมทั้งใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

 
 

    

๗ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอย่าง
เหมาะสม และครบถ้วนในทุกองค์ประกอบ 

      

๘ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการ และการดูแล
สวัสดิภาพของนักศึกษาอย่างเหมาะสม และครบถ้วน 

      

๙ ระบบในการสื่อสารกับนักศึกษา บุคลากร ผู้รับบริการ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น รวมทั้งสาธารณชน และสื่อมวลชน
ได้อย่างเหมาะสม 

      

๑๐ การสนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ ความผาสุก และความ
ผูกพันเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างผลการด าเนินการที่ดี 

      

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๑ 

 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความส าเร็จ/การปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ N/A 

๑๑ การมอบหมาย และการกระจายอ านาจการบริหารงานได้
ตรงตามความสามารถของบุคลากร 

      

๑๒ ความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน และการสร้าง
เครือข่ายของคณะกับหน่วยงานภายนอก ทั้ งในและ
ต่างประเทศ 

      

๑๓ ความเชื่อมัน่ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล       
คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนน ๕.๐๐ คะแนน) ๔.๐๐ 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ 
 
ผลงานเด่น จัดที่ควรพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

๓.๑  ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
  - การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของคณะอักษรศาสตร์ เช่น ห้องเรียน สถานที่นั่งของ
นักศึกษา การติดตั้งอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (wifi) 
  - การจัดโครงการบริการวิชาการ เช่น โครงการ SU Summer Champ 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา 
  - การต่อรองกับมหาวิทยาลัย เช่น การเรื่องการขออัตราก าลัง 

๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
  - ปัญหาระบบการเบิกจ่ายเงินของมหาวิทยาลัยมีความล่าช้าท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
ท างาน 
  - มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในเรื่องระบบ AUN-QA ให้มากขึ้น 

๓.๔  สิ่งที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยและหรือสภามหาวิทยาลัย ให้การช่วยเหลือสนับสนุน 
  - ต้องการให้สภามหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รวมถึงเข้าใจความแตกต่างของสาขาวิชาและอัตลักษณ์ของสาขาวิชาด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ เอกสารเชิงหลักการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เสนอเอกสารเชิงหลักการของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเอกสารเชิงหลักการของหลักสูตร                     
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอกองบริการการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ การสรรหาคณะกรรมการประจ าหอศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อคณาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน
ไม่เกิน ๓ คน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าหอศิลป์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ า   
หอศิลป์ จ านวน ๓ คน ดังนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง 
๒. นายสมศักดิ์  รักษ์สุวรรณ 
๓. นางลักขณา  คุณาวิชยานนท์ 

และให้เสนอกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ การสรรหาคณะกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อคณาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน
ไม่เกิน ๕ คน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน  เป็นผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งกรรมการประจ าศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้เสนอกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๒ การสรรหาคณะกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อคณาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน
ไม่เกิน ๒ คน ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร  เป็น 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าส านักหอสมุดกลาง และให้เสนอกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๑๙/๒๕๖๑  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   หน้า  ๑๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๓ การเสนอชื่อกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้คณะฯ เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จ านวน 
๑ คน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร  บุญสนิท  เป็น 
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และให้เสนอบัณฑิตวิทยาลัย
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๔ ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการ 

เบิกจ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (ฉบับที่ ๒) 
 
สรุปเรื่อง รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ขอแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย และ
วิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อ ๒.๔.๑ รางวัลการเผยแพร่ผลงาน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไข  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง 
อัตราค่าใช้จ่าย  และวิธีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ของ       
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อ ๒.๔.๑ รางวัลการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
  ๑. แก้ไข (๑.๕) ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด จาก 
“ผลงานละ ๕,๐๐๐ บาท” เป็น “ผลงานละ ๑๐,๐๐๐ บาท” 
  ๒. เพิ่ม (๑.๖) Book หรือ Book Chapter ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ISI/Scopus ผลงานละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.  

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


