
ฉบบัรับรอง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๔/๒๕๖๒ 
วันจันทร์ ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

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

 
ผู้มาประชุม 
 

 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรนิทร์ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  กรรมการ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจยั กรรมการ 
๔ อาจารย์เนาวรัตน์  ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ กรรมการ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต 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 อาจารย์สาวิตรี  ม่วงใหญ่ ไรลีย ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ 
๑๔ อาจารย์ พ.อ.อ. ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร ์ กรรมการ 
๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖ รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๗ อาจารย์จิราวรรณ  เกียรติโพธา ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๘ อาจารย์ ดร.นันทวัลย์  สนุทรภาระสถิตย์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๐ อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๑ อาจารย์ ดร.สิรินาถ  ศิริรัตน ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ กรรมการ 
๒๓ นายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล ผู้แทนสายสนับสนนุ กรรมการ 
๒๔ นายกฤษดา  ไพรวรรณ ์ หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพฯ เลขานุการฯ 
๒๕ นางรสธร  จนัทร์สิงขรณ ์ นักบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 

๑ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลาประชุม 
๒ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ลาประชุม 
๓ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสคุนธ์ ผู้แทนจากคณาจารยป์ระจ าคณะฯ ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

- 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๒ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
อักษรศาสตร์ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๑ บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ 
ในฐานะอาจารย์พิเศษ  วิทยากร  กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาและการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 
 

อาจารย์พิเศษ 
 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล วิชำ ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.Graham 
Brocklehurst 

516 390 English for 
Environment Students 

คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

11,18 และ  
25 มี.ค.62 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

TE 718 Discourse Analysis 
for ELT 

Language Institute 
Thammasat University 

2 ก.พ. และ 
2,9,23 มี.ค.62 

Thammasat University 

3 อ.พพิัฒน์ สุยะ 613 482- 55 Ethics for 
Professional Biotechnology 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

25 ม.ค.- 1 มี.ค.62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
กรรมการ 

 

ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ชื่อคณะกรรมกำร 
หน่วยงำนที่เชิญ 

หรือแต่งต้ัง 
ระยะเวลำที ่
ปฏิบัติงำน 

1 ผศ.ดร.สมชาย 
ส าเนียงงาม 

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธเ์รื่อง 
"การท าให้ความออ่นลงในภาษาไทย" 

คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

11 ก.พ.62 

2 รศ.ดร.อุบล  เทศทอง คณะกรรมการพิจารณาภาษาที่ใช้ในการเขียน
วิทยานพินธ์และสารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาโทเรื่อง 
"การวิเคราะห์สมุนไพรในคัมภีร์โรคนิทานฉบับ 
พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)" 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  25 ม.ค.- 
15 ก.พ.62 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๓ 

 
วิทยากร 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้เชิญ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 อ.ดร.จุฑารัตน์ 
ช่างทอง 

การอา้งอิงขอ้มูล การเขียน
บทคัดย่อ และการเผยแพร่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

4 ก.พ.62 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
             ประชุม สัมมนา อบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล เรื่อง ผู้จัด ระยะเวลำ สถำนที ่
ค่ำใช้ 
จ่ำย 

1 
 

2 
 

3 
4 

อ.Felix Michael  
Pulm 

รศ.ดร.กรกช 
อัตตวิริยะนุภาพ 

อ.อันนา คือเบล 
อ.อาภากร  

หาญนภาชีวิน 

โครงการค่ายภาษาและ
วัฒนธรรมเยอรมัน 

ภาควิชาภาษาเยอรมัน  
คณะอักษรศาสตร ์

15-17  
ก.พ.61 

คุ้มพญารีสอร์ท  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ไม่เบิก 

5 อ.Sylvain 
GOUGEON 

Stage de première 
habilitatkion des 
examinateurs-correcteurs 
du delf et du dalf 

สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ า
ประเทศไทย 

2-5 ก.พ.61 สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพฯ ไม่เบิก 

6 
 

7 

อ.จิราวรรณ 
เกียรติโพธา 

อ.ภาณุพันธ ์
จันทร์เฟื่อง 

ประชุมวิชาการ คร้ังที่ 57 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน  

30 ม.ค.62 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 

ไม่เบิก 

8 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ 
จันทร์ลุน 

ประชุมวิชาการระดับชาติเน่ือง
ในโอกาส 40 ปี แห่งการ
สถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มสธ.เรื่อง "คุณภาพ ความเท่า
เทียม และความหลากหลาย
ทางศิลปศาสตร"์ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

11 ก.พ.62 มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

ไม่เบิก 

9 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

ประชุมคณะกรรมการ Local 
Board เพื่อพิจารณาวารสาร 
"LEARN Journal: Language 
Education and Acquisition 
Research Network" เข้าสู่
ฐานขอ้มูล Scorpus 

ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 

8 ก.พ.62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลา้ธนบุรี 

ไม่เบิก 

10 อ.ดร.เพชรดา 
ชุนอ่อน 

อินเดียโพ้นทะเล ตัวตน 
ความหมาย และบ้านเกิด 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 8 ก.พ.62 ส านักวทิยบริการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ไม่เบิก 

 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๔ 

 
การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 

 
ล ำ 
ดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล   ลักษณะงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติ ระยะเวลำ สถำนที ่

1 ผศ.ดร.ชาญณรงค์ 
บุญหนุน 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ  

วารสารวิชาการ Veridian E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

18 ม.ค.- 
1 ก.พ.62 

- 

2 ผศ.ดร.บารมี 
เขียววิชัย 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสาร rEFLectrons มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  

26 ม.ค.- 
20 ก.พ.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

  Journal : Humanities, Arts and 
Social Sciences Studies (HASSS)  

27 ม.ค.- 
18 ก.พ.62 

- 

3 ศ.ดร.บุษบา 
กนกศิลปธรรม 

- ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

23 ม.ค.-  
6 ก.พ.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

25 ม.ค.- 
28 ก.พ.62 

- 

  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

Journal of English for Academic 
Purposes 

29 ม.ค.- 
28 ก.พ.62 

- 

4 ผศ.ดร.บูลย์จีรา 
ชิรเวทย ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

18 ม.ค.-1 ก.พ.62 - 

5 อ.วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 3 เรื่อง 

วารสารไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐ
เกาหล ี 

25 ม.ค.-1 ก.พ.62 - 

6 ผศ.ดร.วีรวัฒน์ 
อินทรพร 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
วิชาการ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

16 ม.ค.- 
11 ก.พ.61 

- 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๒  คณะศึกษาศาสตร์  ขออนุญาตให้บุคคลในสังกัด เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ 

ผู้ประสานงาน  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาศิลปศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ   สันติธญะวงศ์ และ อาจารย์
ประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนายชัชชัย  กสิวาณิชยกุล เป็นผู้ประสานงาน
หลักสูตร ส าหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ซึ่งคณะฯ ได้อนุญาตเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่
คณะอักษรศาสตร์มีความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์  
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒.๓  การเปลี่ยนวันสอบในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 
สรุปเรื่อง  ตามที่คณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็น
วันหยุดราชการ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงเห็นสมควรให้
เปลี่ยนแปลงรายวิชาที่จัดสอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มาจัดสอบในวันที่ ๓ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
แทน 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
 
   ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑ ภาควิชานาฏยสังคีต ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนรายวิชา ๔๓๒ ๒๑๒-๕๔ ศิลปะอินเดีย  
   และรายวิชา ๔๓๒ ๒๑๔-๕๔ ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
สรุปเรื่อง ภาควิชานาฏยสังคีต ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนของนางสาวศศกร อนิลบล รหัสประจ าตัว 
๐๕๕๘๐๓๓๙ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชา ๔๓๒ ๒๑๒-๕๔ ศิลปะอินเดีย จากค่าระดับ
คะแนน F เป็น C และรายวิชา ๔๓๒ ๒๑๔-๕๔ ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากค่าระดับคะแนน F เป็น D+ 
เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนรายงานค่าระดับคะแนนล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดท าให้นักศึกษาได้รับค่าระดับ
คะแนน F โดยอัตโนมัติ 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอขอแก้ไขค่าระดับคะแนนของนางสาวศศกร 
อนิลบล รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๓๓๙ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรายวิชา ๔๓๒ ๒๑๒-๕๔ ศิลปะ
อินเดีย จากค่าระดับคะแนน F เป็น C และรายวิชา ๔๓๒ ๒๑๔-๕๔ ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากค่าระดับ
คะแนน F เป็น D+  และด าเนินการต่อไปได ้
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๒ การก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะอักษรศาสตร์  
รอบครึ่งปีแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

 

สรุปเรื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ในรอบครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่  ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ แล้ว ในการนี้ คณะฯ 
ได้จัดท า (ร่าง) ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบครึ่งปีแรก ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มาแล้ว 
 

   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพ่ือด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานรอบครึ่งปีแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ทั้งนี้ ในการประเมินรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะฯ ให้ใช้กรรมการชุดเดียวกับ
การประเมินรอบครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓ การขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษา 
   คณะอักษรศาสตร์  จ านวน ๖ โครงการ 
 
สรุปเรื่อง ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความเห็นชอบเมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบให้อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนา
นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา 

๑ การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศใน
ประเทศไทย 

นางสาวพิชญาพร  บ้างวิจิตร 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๒๕๐ 

๕,๐๐๐ ๕ เดือน 

๒ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในการเลือกซื้อ
สินค้าท่ีระลึกในกรุงเทพมหานคร 

นางสาวภาณินี  เพ็งสุข 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๖๒๐ 

๕,๐๐๐ ๕ เดือน 

๓ การวิเคราะห์ร้านอาหารจีนในตลาดบางขุน
นนท์ 

นางสาวกัลยรัตน์  ถมยา 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๕๗๙ 

๓,๑๐๐ ๕ เดือน 

๔ การศึกษาอาชีพของคนจีนในประเทศไทย นางสาวพิชยา  ศรีสุวรรณ  
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๖๑๑ 

๕,๐๐๐ ๕ เดือน 

๕ การศึกษาการท่องเที่ ยวซานตงช่วงนอก
ฤดูกาลท่องเที่ยว 

นางสาวธวัลรัตน์  เกื้อสุวรรณ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๕๙๗ 

๓,๐๐๐ ๕ เดือน 

๖ การศึกษาผลกระทบจากโฮมสเตย์ด้ าน
เศรษฐกิจ และสังคมในจังหวัดสมุทรสงคราม 

นางสาววิรวี  หลินศุวนนท์ 
รหัสประจ าตัว ๐๕๕๘๐๓๓๓ 

๕,๐๐๐ ๕ เดือน 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐ บาท  
(สองหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๗ 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑ จ านวน ๖ โครงการ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๑๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี ๒ 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์    ในการประชุมครั้งที่    
๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาโครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์แล้ว  อนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 
นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครัง้ที่ ๒ จ านวน ๑ โครงการ คือ 
 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 

๑ การศึกษาสังเคราะห์ความรู้และสถานภาพ
การวิจัยทางดนตรีชาติพันธุ์วิทยาในเขต
ภูมิภาคตะวันตก 

อาจารย์ ดร.ฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ ป ี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการ
สร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ อาจารย์ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๕ การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์งวดสุดท้ายแก่บุคลากร 
 
สรุปเรื่อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะอักษรศาสตร์ ในการเวียนขอความ
เห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และเอกสารต่าง ๆ ตามสัญญา
การรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยให้ผู้วิจัยปิดโครงการและอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์
งวดสุดท้าย ร้อยละ ๒๐ ของทุนที่ได้รับ จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๘ 

 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ผู้เสนอขอรับทุน ทุนที่ได้รับ 
(บาท) 

ร้อยละ ๒๐ 
ของทุนที่ได้รับ 

(บาท) 
๑ บทบาทของภาษาที่หนึ่งและการณ์

ลักษณะประจ าค าในการเรียนรู้ 
กาล-การณ์ลักษณะของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษชาวไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา  ชิรเวทย ์ ๔๕,๕๐๐ ๙,๑๐๐ 

๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย 
ของรัฐในประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน  กุลวิจิตร ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๐๐ 
(หนึ่งหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อย

บาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ  ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย  นวัตกรรม  และการสร้างสรรค์    
งวดสุดท้ายร้อยละ ๒๐ ของทุนอุดหนุนการวิจัยฯ ที่ได้รับ ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๖ อาจารย์ณัฐภรณ์  สถิตวราทร รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 

การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง อาจารย์ณัฐภรณ์ สถิตวราทร อาจารย์ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ด้วยทุนส่วนตัว เป็นเวลา ๓ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์ขอรับทุนสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๖,๑๕๐ บาท  (หนึ่งหมื่นหกพัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
อาจารย์ณัฐภรณ์  สถิตวราทร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่  ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน 
๑๖,๑๕๐ บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๙ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ รายงานผลการศึกษาและขอรับทุนสนับสนุน 
   การศึกษาต่อเพื่อพัฒนานักวิจัยส าหรับข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้ลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยทุนส่วนตั ว 
เป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รายงานผลการศึกษาและประสงค์
ขอรับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน ประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน  วรรณรัตน์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยอนุมัติค่าลงทะเบียนประจ าภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นเงิน 
๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๘ ผลการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนของ อาจารย์คงกฤช ไตรยวงศ์ 

(วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๙ ผลการศึกษาของนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรภาคการศึกษาต้น  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งท่ี ๒) 
 
สรุปเรื่อง กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนครบตาม
รายวิชาที่หลักสูตรก าหนด  และนักศึกษาที่สมควรจบหลักสูตรประจ าภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
(ครั้งที่ ๒)  จ านวน  ๑  ราย 
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณา 
 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจบการศึกษาของนักศึกษา จ านวน ๑ ราย และให้
เสนอกองบริหารงานวิชาการเพ่ือเสนขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๐ ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์แก่บุคลากร 
   คณะอักษรศาสตร์ จ านวน ๙ เรื่อง  
 
สรุปเรื่อง ด้วยบุคลากรคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอรับเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการและรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ  จ านวน ๙ เรื่อง ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๑๐ 

 
รายละเอียด หลักเกณฑ์/เงินรางวัล 

1. บทความปริทัศน์ เรื่อง ภาพลักษณ์เจ้าเมืองในวรรณกรรมค่าวซอและปัจจยัในการสร้างสรรค์ 
 เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
   และศลิปะ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561): 2914-2936. 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกลุ (ผู้ร่วมเขียน) 

ข้อ (ก) 5), (ข) 3)  
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
(แบ่งสัดส่วนร้อยละ 50) 

2.  บทความวิจัย เรื่อง Open Educational Resource in Enhancing Thai University Students'  
   English Language Learning 
 เผยแพร่ใน Innovation in Language Learning International Conference, Pixel,  
   Florence, Italy, November 8-9, 2018: 236-239. 
 ผู้ขอรับทุน   ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม 

ข้อ (ข) 5)  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

3.  บทความปริทัศน์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมครัวดั้งเดมิสูค่รัวสมยัใหม่ของหมู่บ้านกูส่ันตรตัน์ 
 เผยแพร่ใน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีที่ 40 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561) :  
     276-297.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นาตยา อยู่คง 

ข้อ (ข) 3)  
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

4.  บทความปริทัศน์ เรื่อง "อหิงสา" สันติวิธีในกระแสธารภมูิปัญญาอินเดีย 
 เผยแพร่ใน วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีท่ี 44 ฉบับท่ี 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561): 90-115 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 

ข้อ (ข) 3)  
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

5. บทความปริทัศน์ เรื่อง การทดลองขึ้นรูปผลงานต้นแบบด้วยอุปกรณ์ KINECT เพื่อลดต้นทุนด้าน  
   ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ประตมิากรรมกระดาษ 
 เผยแพร่ใน 13th International Art Festival&Art Workshop in Thailand,  
   มหาวิทยาลยัราชมงคลเทคโนโลยรีัตนโกสินทร์, 7-10 ก.พ. 2561: 30-39. 
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ 

ข้อ (ข) 5)  
3,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

6. ผลงานสรา้งสรรค์ ช่ือ ยูนิคอรน์ 1 
    เผยแพร่ใน โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 13, วิทยาลัยเพาะช่าง 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์, 12 ก.พ. 61  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์นวัต เลิศแสวงกิจ 

ข้อ (ข) 7) (1)  
10,000 บาท 

(ระดับนานาชาติ) 

7.  ผลงานสร้างสรรค์ ช่ือ ศิลปะการแสดงร่วมสมัย “สนามจันทรา วชิรานุวัฒน์” 
    เผยแพร่ใน งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18, มหาวิทยาลัยศิลปากร และสกอ.,  
   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ, 9 ก.พ. 2561   
 ผู้ขอรับทุน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์มจุรินทร์  อิทธิพงษ์ 

ข้อ (ข) 7) (4)   
4,000 บาท 
(ระดับชาติ) 

8. บทความวิจัย เรื่อง การเลือกภาษาของชาวผู้ไทอ าเภอค าม่วงและอ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์
 เผยแพร่ใน Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  
   และศลิปะ, ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (ก.ย.-ธ.ค.2561): 1747-1766.  
 ผู้ขอรับทุน   รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ (ผูร้่วมเขียน) 

ข้อ (ก) 5), (ข) 3)  
3,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 
(แบ่งสัดส่วนร้อยละ 50) 

9. บทความวิจัย เรื่อง มุมมองที่มตี่อคนชราในเรื่อง “ท์ซุเระสุเระงุซะ”: ปัญญาอันเกดิจากความชรา 
 เผยแพร่ใน วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (ธ.ค.2561): 1-22.  
 ผู้ขอรับทุน   อาจารย์ ดร.กณภัทร รื่นภิรมย ์

ข้อ (ข) 3)  
6,000 บาท 

(ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1) 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
44,000 บำท 

(สี่หมื่นสี่พันบำทถ้วน)   
 
   ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณา 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอักษรศาสตร์ ครั้งท่ี  ๔/๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๘  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๒  หน้า  ๑๑ 

 
มติ  ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ จ านวน ๙ เรื่อง ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรคณะอักษรศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ของคณะฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๑๑ (ร่าง) ประกาศกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ระหว่างแหล่งทุนภายนอกกับคณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร (matching fund) 

 
   (ขอถอนเรื่อง) 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 

   นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ 
   ผู้จดรายงานการประชุม 


